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Güvenilir bir dünya lideri: şirketimize bir bakış
• Otomotiv alanında dünyanın lider teknik bilgi sağlayıcısı

• Servis, bakım, diyagnostik ve tamirle ilgili teknik içerik sunar

• 100’den fazla ülkede 70,000’ten fazla otomobil tamirhanesi Autodata’ya üyedir

• Autodata 2014’te yeni kuşak ürünlerini piyasaya sunduktan sonra %52’nin üzerinde küresel

büyüme gerçekleşmiştir

• 100’den fazla büyük şirket bizim sunduğumuz içerikleri kendi uygulamalarıyla birlikte

kullanmaktadır

• API teknolojisi her gün üç milyon çağrıyı (bilgi talebi) işleme koymaktadır ve sınırsız çağrı

alabilir

• Autodata motosikletler için tek çok-imalatçılı teknik bilgi çözümü sağlayıcısıdır



Güvenilir bir dünya lideri: yaklaşımımız
• Orijinal ekipman kaynaklı içerik

• Bütün içerik Autodata tarafından standardize edilir ve tümüyle şirketimize aittir

– Görüntüler & kablo şemaları

– Servis takvimleri

– Aşama aşama gösterilen prosedürler

– Teknik veriler

• Autodata standardının yararları

– İmalatçılar arasında çeviri olmadan geçiş yapılabilir

– Etkinlik: 30-sayfalık prosedürlerden 2 sayfalık bir prosedüre geçiş

– Kazançları: Eğitime gerek yoktur, kullanımı hızlıdır ve daha az kullanıcı hatası yaşanır

• Maksimum doğruluk derecesi ve kullanıcı değeri sağlayan yerelleştirilmiş teknik içerik



Geniş araç kapsamı

155 imalatçı

40.000 araç modeli

79.000 diyagnostik sorun kodları

125.000 kablo şeması & resimleri

550.000 teknik prosedürler & talimatlar

2.000.000 teknik veri ve spesifikasyon çeşidi



Autodata çözümleri

Autodata API

Bizim Web Uygulamamız

Standartlaştırılmış

Sizin Kendi Uygulamanız

Size özel

‘Kesintisiz’ ya da

Tek girişli çözümler



Veriler otomotiv satış sonrası ürün ve
hizmetler piyasasında servis ve
diyagnostiğe nasıl şekil veriyor? 



• Araçların gitgide daha karmaşık ve çeşitli hale gelmeleri ve

hızlı evrilmeleri

• Otomobillerin daha gelişmiş özellikler taşımaları

• Yüksek müşteri beklentileri

• Müşteri davranışları ve fiyat baskıları

• Yoğun rekabet içeren bir piyasa

• Tamirhanelerin elindeki zamanın, kaynakların ve araçların

sınırlı olması

• Leasing ve Servis ürünleri, Bağlantılı arabalar, Otonom

araçlar … otomobil dünyasının tamamen değişmesi

Araç servis ve tamirindeki güçlükler



Sektör Buna Nasıl Ayak Uydurabilir? 



Güvenilir ve doğru bilgi gereksinimi



• Elektronik Park Freni

• Elektronik süspansiyon

• ABS / ESP / EBS vb.

• TPMS (Lastik Basınç Kontrol

Sistemi)

• Hibrit/ Elektrikli araçlar

Ya daha gelişmiş özellikli araçlar?



Hataların bedeli çok yüksek olabilir



İçeriğin daha akıllı biçimde aktarılması ihtiyacı



Tamirhane iş akışından…



… bağlantılı bir atölyeye…



… ve ‘akıllı’ bir biçimde bağlantılandırılmış
bir satış sonrası ürün ve hizmet sektörüne





İçerik ve teknolojiden yararlanarak gelişmek … ve yeni
iş fırsatları yaratmak

• Kaliteli servis ve tamirat hizmeti sunmak

• Tamirhanenin kabiliyetlerini korumak

• Maliyetleri azaltmak (eğitim, araçlar, taşeron maliyetleri, vb.)

• Yeni hizmet ve tamirat operasyonları sunarak büyümek

• Etkinlik ve karlılığı arttırmak

• Yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri firmada tutmak

• Yeni hizmetler, iş modelleri ve gelir akışı oluşturmak



Teşekkürler


