Inter Cars predstavuje najnovšiu verziu svojej databázy technických a diagnostických informácií. Srdcom
IC Techniky je WorkshopData Ultimate – jedna z najlepších databáz od firmy HaynesPro, ktorá poskytuje
údaje umožňujúce zlepšiť prácu a zvýšiť ziskovosť nezávislých servisov tým, že môžu ušetriť čas potrebný
na vyhľadávanie najdôležitejších technických informácií z oblasti automobilového priemyslu.
IC Technika - to nie sú len osobné automobily – v ponuke spoločnosti Inter Cars je aj verzia pre všetky
servisy obsluhujúce nákladné automobily – IC Technika TRUCK.

Firma HaynesPro rozdelila aplikáciu WorkshopData™ na sedem hlavných kategórií: technická podpora, motor,
prevodovka, systém riadenia a zavesenie kolies, brzdy, vonkajšie/vnútorné prvky karosérie a elektronické systémy.
Každá z týchto kategórií je rozšírená o nasledovné typy údajov: regulačné údaje, technické výkresy, poistky a relé,
návody a postupy, štandardné doby opráv, schémy kabeláže a diagnostika.

ť
ľ
ť

Inteligentný asistent v oblasti elektroniky vozidla – v skratke len VESA™ – jedinečný nástroj pre diagnostiku elektronických
systémov. Modul VESA využíva údaje získané z CAN zbernice vozidla, na základe ktorých potom užívateľovi pomáha pri
diagnostikovaní systému a identifikácií chýb jednotlivých komponentov.
Modul vďaka inteligentnému diagnostickému postupu, ktorým užívateľa sprevádza krok za krokom, generuje lokálne schémy
komponentov zo "zoznamu siete" a automaticky ukazuje vzájomné vzťahy a súvislosti medzi senzormi, servomotormi a procesormi
viditeľnými zo zbernice CAN.





Užívateľ môže zvolením konkrétneho kódu poruchy alebo komponentu ihneď vybrať príslušného sprievodcu diagnostikou.
Stačí len jedno kliknutie myšou.
Každý ďalší krok diagnostiky vyžaduje len odpoveď „áno“ alebo „nie“.
Užívateľ potom obdrží riešenie, alebo pokračuje ďalej k nasledujúcemu kroku procesu.

Kvôli čomu je modul VESATM taký výnimočný?
 Analýza komponentov prebieha v logickom poradí – najpravdepodobnejšia príčina sa zobrazuje ako prvá
 Inteligentné odkazy na diagnostické skúšobné zariadenia na úrovni systému, ako aj kódu poruchy
 Jednoznačné pokyny a návody na meranie rôznych parametrov a ich porovnanie s očakávanými hodnotami
 Lokálne schémy všetkých komponentov, ukazujúce len príslušné informácie
 Štandardné odkazy na všeobecné katalógové čísla dielov TecDoc (pre export dát do katalógu náhradných dielov alebo
objednávkového systému)

Dátové nosiče
HaynesPro WorkshopDataTM – Car Edition Online – naša štandardná online aplikácia
 Pripravená na použitie bez inštalácie
 Stránka v podobe šablóny (voliteľná možnosť)
 Bezplatné využívanie systému pre správu licencií VOLT
HaynesPro WorkshopData TouchTM – užívateľské rozhranie určené pre užívateľov tabletov
 Pripravené na použitie bez inštalácie
 Stránka v podobe šablóny (voliteľná možnosť)
 Optimalizované pre použitie na tabletoch
 Užívatelia sa môžu prihlásiť prostredníctvom tej istej licencie, ako aj v prípade WorkshopData – Car Edition Online

IC TECHNIKA TRUCK
HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition, tvoriaca základ databázy IC Technika TRUCK, je viacjazyčná
databáza nákladných automobilov viacerých výrobcov, vyvinutá špeciálne pre potreby nezávislých servisov
vykonávajúcich opravy a údržbu nákladných automobilov najznámejších značiek.

Databáza HaynesPro WorkshopDataTM – Truck Edition obsahuje všetky technické údaje, aké budete potrebovať pri vašej
práci s nákladnými automobilmi.
IC Technika TRUCK s cieľom podporiť mechanikov v servisoch nákladných áut dodáva návody na opravu komponentov
rôzneho druhu, napríklad náprav, motorov, prevodoviek a spojok, bŕzd či elektronických systémov. Všetky schémy používajú
tie isté štandardné symboly, dostupné sú v plných farbách v podobe vektorovej grafiky a je možné ich jednoducho vytlačiť.

Databáza komponentov
Väčšina nákladných automobilov sa vyrába formou skladania jednotlivých komponentov a vybavovania ich príslušenstvom presne podľa
požiadaviek objednávajúceho. Mechanici pri vykonávaní servisných činností nákladných automobilov potrebujú často len technické údaje týkajúce
sa výlučne konkrétneho komponentu. A to v najlepšom prípade bez toho, aby museli uvádzať značku alebo model vozidla.
Aplikácia HaynesPro WorkshopDataTM – Truck Edition poskytuje jednoduchý vyhľadávač, pomocou ktorého je možné vyhľadať konkrétny
komponent len na základe jeho názvu. Výsledky vyhľadávania je možné triediť podľa značky a/alebo filtrovať podľa kategórie komponentu.
Podobným spôsobom prebieha vyhľadávanie a tlač údajov súvisiacich s uťahovacím momentom pre jednotlivé komponenty.

Nový prístup k schémam kabeláže
Firma HaynesPro ako prvá v Európe ponúkla schémy kabeláže pre údaje ABS a riadenie motora v nákladných automobiloch.
Tieto informácie, týkajúce sa všetkých hlavných modelov a typov, sú teraz súčasťou aplikácie HaynesPro WorkshopDataTM – Truck Edition. V praxi
to znamená, že v súčasnej dobe ponúka najkomplexnejšiu sadu schém kabeláže na trhu.
Všetky schémy používajú tie isté štandardné symboly, dostupné sú v plných farbách v podobe vektorovej grafiky a je možné ich jednoducho
vytlačiť.
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Teraz je toto všetko, a ešte oveľa viac dostupné
v HaynesPro WorkshopData Ultimate CAR alebo
TRUCK!!!
Ak chcete získať prístup k 30 dňovej demo verzii, ešte dnes vyplňte online údaje
na www.vybaveniedielni.sk → Top ponuka → Software .
Objednávacie čísla:
HAYNESPRO CAR U4 ročný online prístup do databázy osobných automobilov pre 4 počítače v jednej
dielni.
HAYNESPRO CAR TRUCK U4 ročný online prístup do databázy nákladných automobilov pre 4 počítače
v jednej dielni.

