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em informação técnica para o mercado de pós-venda
automóvel
“É extremamente fácil de usar e de
navegar e a qualidade dos esquemas
elétricos é excelente.”
“Não estou a ver como o nosso
negócio poderia funcionar sem
a Autodata.”

Autodata – informação técnica para a indústria automóvel

Sobre a Autodata
Quem somos

O que fazemos

Estabelecida em 1975, somos
uma empresa líder mundial no
fornecimento de informações
técnicas para o mercado de pósvenda automóvel.

Desenvolvemos produtos para
utilização em oficinas automóveis,
que apoiam a reparação e a
assistência de veículos.

A nossa missão é “sermos a empresa fornecedora
de informação técnica para o serviço de pós-venda
automóvel mais inovadora, rigorosa e respeitada”.
Como tal, baseamos a nossa filosofia num empenho
constante na inovação e desenvolvemos soluções
flexíveis, projetadas em torno das necessidades
dos nossos clientes.
Alcançamos os nossos objetivos porque possuímos
uma equipa de trabalho altamente qualificada e
experiente de mais de 180 pessoas espalhadas por
sete países mundiais, a maioria das quais colabora
diretamente no desenvolvimento do produto.

Os nossos dados autorizados provêm diretamente
de mais de 80 fabricantes automóveis e abrangem
29.000 modelos mundiais.
Todas as informações que fornecemos são
pesquisadas pelos nossos colaboradores internos
com formação na indústria – profissionais
que compreendem o veículo e a forma como a
informação técnica é usada na oficina moderna.
Processamos essas informações e tornamo-las
consistentes em termos de estilo e formato, para
evitar a necessidade de interpretação quando se
muda de um fabricante para outro. A nossa equipa
interna de design gráfico produz ilustrações de
apoio altamente detalhadas que permitem otimizar
mais ainda a informação técnica disponibilizada e a
experiência do utilizador.
Este processo de colaboração permite-nos produzir
informação relevante, atualizada, exaustiva e da
mais elevada qualidade. O resultado é um sistema
de fácil utilização e interativo, que inclui todas as
tecnologias de vanguarda.
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Principais funcionalidades
e vantagens
Compreendemos que o acesso a informações técnicas atualizadas e precisas no momento oportuno é
vital para qualquer oficina poder assegurar que realiza reparações corretamente e com um alto grau de
qualidade, economizando assim tempo e dinheiro e aumentando a sua rentabilidade.
Reconfigurámos totalmente a Autodata – oferecemos-lhe uma solução flexível e fácil de usar, projetada
especificamente para se adaptar à forma individual de operar de cada oficina.

Dados técnicos exaustivos
Dispondo de informação técnica para 80 fabricantes
e abrangendo 29.000 modelos, o nosso produto
oferece-lhe todas as informações detalhadas de que
precisa para realizar os seus trabalhos de assistência,
manutenção e reparação. A navegação intuitiva e o
design simples do nosso produto colocam todas as
informações de que precisa ao seu imediato dispor.

Todos os dados e ilustrações diretamente
integrados nos planos de revisão
Fornecemos planos de revisão oficiais dos fabricantes.
Isto inclui não apenas as operações, mas também
todos os dados técnicos relacionados com as mesmas,
que surgem diretamente incorporados na página para
lhe poupar tempo na procura de informações.
O número de passos necessários para aceder
aos planos de revisão foi reduzido em até 75%
relativamente às nossas versões online anteriores.

Calculadora inteligente de estimativas
À medida que vai criando a sua estimativa de tempo
e custo com a ferramenta intuitiva de produção de
estimativas, todos os componentes relevantes vão
sendo automaticamente listados para lhe poupar
tempo e lhe evitar falta de peças. Pode personalizar
o orçamento introduzindo a taxa horária da sua
oficina e o tempo previsto para o trabalho. Assim, terá
controlo absoluto sobre o resultado.

Localização dos componentes
As páginas interativas de localização de componentes
permitem-lhe procurar componentes, visualizar
imagens e aceder a mais informação com rapidez
e simplicidade. Esta abordagem poupa-lhe valioso
tempo de oficina e permite-lhe aceder exatamente à
informação de que precisa, no momento exato em que
dela precisa.
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Esquemas elétricos interativos
Os nossos esquemas elétricos permitem-lhe ampliar
ou reduzir as imagens, selecionar secções relevantes
e, com um simples clique, obter mais detalhes e dados
relacionados. Cada um dos nossos 12.700 esquemas
elétricos é apresentado no mesmo formato fácil de
usar e com idêntica elevada qualidade, para lhe evitar
o esforço de interpretação ao passar de fabricante
para fabricante.

Facilidade de alternar entre tarefas
O novo painel de atividade recente regista todas
as páginas por si visitadas e apresenta-as numa
lista convenientemente situada na página inicial
do produto. Isto facilita a troca entre tarefas e
permite-lhe retomar exatamente do ponto onde
ficou com um simples clique, mesmo que entretanto
outros utilizadores tenham usado o sistema.

Busca rápida de códigos de avaria
Faça uma busca usando apenas códigos de
avaria ou nomes de componentes e encontre
instantaneamente informações, soluções e links
para componentes relevantes. Facilite a sua vida e
poupe tempo!

Acesso a partir de vários aparelhos
A Autodata é uma ferramenta online que está
disponível para PC, Mac e tablet a fim de satisfazer
as diferentes necessidades das oficinas modernas.
Esta funcionalidade é oferecida com todas as
subscrições de “Diagnostic & Repair” (Diagnóstico e
Reparação) e de “Service & Maintenance” (Assistência
e Manutenção) e não precisa de ser descarregada nem
instalada.
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Perguntas frequentes
P

Como posso subscrever a Autodata?

R

Tudo o que precisa de fazer é
contactar-nos. Vamos precisar de
algumas informações suas, incluindo
um endereço de email, e depois o
sistema ficará configurado e pronto
a ser usado por si em minutos.

P

De quantas subscrições e licenças
preciso?

R

Cada oficina/estabelecimento
subscreve uma licença, que pode
dar acesso a 1, 2 ou 5 utilizadores
em simultâneo e é feita por
12 meses.
Para usar a Autodata num tablet,

de descarregar ou instalar
P preciso
alguma coisa?
Q Não. Pode usar a Autodata em qualquer
usando os seus elementos de
R aparelho
início de sessão e a sua palavra-passe
habituais, sem precisar de descarregar
ou instalar o que quer que seja.

P

P - Pergunta
R - Resposta

Como é que acedo ao produto?

R

É simples. Quando a sua subscrição
estiver configurada, enviar-lheemos, via email, um link com as suas
informações de início de sessão.
Também pode aceder ao produto
diretamente no nosso site.

P

A informação do produto é
atualizada regularmente?

R

Sim. Em média, as atualizações
fazem-se três vezes por mês, para
desenvolver funções, características,
ilustrações e conteúdos do produto.

P

A Autodata é segura?

R

A sua conta está protegida por
palavra-passe. Isto dá-lhe total
controlo, incluindo a possibilidade de
alterar a sua palavra-passe.

Soluções empresariais
Trabalhamos com muitas organizações em todo o mundo e oferecemos soluções empresariais.
A nossa fiável aplicação de Internet pode ser usada em grande escala, em vários locais e países.
Pode mesmo incorporar a Autodata diretamente nos seus sistemas de Intranet ou de subscrição.
Os nossos dados exaustivos podem ainda ser diretamente integrados nos seus programas e
soluções, podendo utilizar os conteúdos da Autodata para acionar desde sites e aplicações para
telemóveis até hardware de oficina. Contacte-nos para saber mais.

Principais estatísticas
85.000 diagramas
e ilustrações

80 fabricantes cobrindo
29.000 modelos

Mais de 40
anos de
experiência
na indústria

Atualizações
instantâneas de dados e
funcionalidades que não
requerem instalações nem
carregamentos

Autodata – informação técnica para a indústria automóvel

PASSO 3
PASSO 2
PASSO 1

500.000
processos
passo a passo

Níveis de subscrição
Diagnostic & Repair

Service & Maintenance

A informação profunda e detalhada de que
necessita para realizar procedimentos de
diagnóstico e reparação mais complexos, bem
como os procedimentos de assistência e
manutenção do dia-a-dia.

A informação de que necessita para realizar
operações diárias de assistência e manutenção.

Diagnostic &
Repair

Service &
Maintenance

Planos de revisão
Planos de revisão dos fabricantes
Ilustrações
Reinicialização do indicador de intervalos de
revisão

ü
ü

ü

Procedimentos de manutenção
Substituição de correias/correntes da distribuição
Libertação do travão de estacionamento elétrico
Sistema de monitorização da pressão dos pneus
Bateria
Programação de chaves

ü
ü

ü

ü
ü

ü

Especificações técnicas
Pneus, travões e alinhamento das rodas
Fluidos, lubrificantes e binários de aperto
Tempos de reparação

Diagnóstico de avarias
Esquemas eléctricos, caixas de fusíveis e relés
Diagnóstico por meio dos códigos de avaria
Dados sobre os pinos do módulo de controlo
Localização de componentes elétricos
Testar componentes
Soluções de problemas e informação de reparação
Sistemas do veículo e informação de reparação
Gestão do motor
Embraiagens
Pós-tratamento dos gases de escape de motores
Diesel
ABS/ESP
Airbags
Ar condicionado

ü
ü
ü
ü
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Para mais informações, visite-nos online

autodata-group.com
+33 (0)5 57 48 74 11
frenchsales@autodata-group.com
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