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A TecAlliance é notável não apenas pelo abrangente e mundialmente conhecido banco de dados de 
veículos e peças de reposição, mas também pela tecnologia inovadora que disponibiliza os dados do 
TecDoc Catalogue individualmente de acordo com as necessidades dos clientes. Cada pacote de dados 
pode ser adquirido como um conjunto, conforme a necessidade, e utilizado para a integração em um 
catálogo de produtos ou para um alinhamento interno de dados.

A opção perfeita para distribuidores e lojas de peças de reposição para a utilização dos dados  
padronizados do TecDoc Catalogue

TecDoc Data Package

Por que o TecDoc Data Package?
 ▪ Maior banco de dados de veículos do mundo, 

com mais de 110.000 tipos únicos de veículos 
(também disponível individualmente como 
Reference Data Package)

 ▪ 6,3 milhões de descrições de artigos com 
imagens, em 35 idiomas

 ▪ Os dados solicitados estão prontos para 
download via FTP no formato TAF 2.4

 ▪ Informações de produtos dos mais importantes 
fabricantes de peças de reposição sempre 
disponíveis

 ▪ Serviço mais rápido ao cliente graças à 
identificação confiável de peças

 ▪ Atualização mensal dos dados

 ▪ Os extensos dados do TecDoc Catalogue podem 
ser usados para soluções próprias de catálogo ou 
para análises de dados.

Fatos mais importantes

Mais de 110 mil tipos de veículos

 ▪ 74,6 mil tipos de veículos leves
 ▪ 35,5 mil tipos de veículos pesados
 ▪ 7,5 mil motocicletas

cerca de 6,3 milhões de produtos

 ▪ 224 milhões de referências
 ▪ Padronizado em 35 idiomas
 ▪ Informações de peças de 670 marcas

Para mais informações, visite nosso website: 
www.tecalliance.net ou ligue para nós!

Com dados, processos, soluções integradas e 
serviços abrangentes de consultoria, a 
TecAlliance cria uma infraestrutura para os 
participantes do aftermarket digital que lhes 
garante maior sucesso no longo prazo. 

Por que a TecAlliance?

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Alemanha
www.tecalliance.net

Contato:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net


