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Dados técnicos

Tudo de uma mesma fonte

Padrão TecDoc
Identificação do veículo

Descrição e informação de peças

O TecDoc Web é uma alternativa de baixo custo e fácil acesso ao clássico TecDoc DVD. Ele disponibiliza 
dados atuais e abrangentes para a identificação e o fornecimento de peças – em um formato padro-
nizado de dados. Nosso catálogo possibilita aos profissionais de oficinas a identificação abrangente do 
veículo e a seleção correta das peças de reposição adequadas para ele. Informações de manutenção e 
funções adicionais convenientes, como o filtro por número de chassi e a busca gráfica, complementam 
o conteúdo do catálogo. Combinamos e integramos todas as informações relevantes para as oficinas em 
uma única plataforma.

TecDoc Web
Catálogo de peças de reposição baseado em web com informações de veículos e artigos de todo o mundo

Do que a solução é composta?
 ▪ Maior banco de dados de veículos do mundo, com mais de 

110.000 tipos únicos de veículos

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

 ▪ Dados técnicos de reparo e manutenção para veículos de 
passageiros e de carga, diretamente integrados à busca de 
veículos e artigos

 ▪ Busca avançada e identificação de veículos via filtro de 
número de chassi e opções de entrada específicas por país 
(placa, código de identificação, etc.)

 ▪ Indicação de preços de venda sugeridos (OE e IAM)

O que a solução faz?

Cesta de compras integrada

Ofertas para múltiplos usuários

Complemento opcional a informações técnicas de reparos e 
manutenção (RMI)

Função de exportação para pedido direto ou conexão ao 
sistema próprio de controle de inventário

Integração chave na mão (turnkey) para SAP e outros siste-
mas ERPs



   

Fatos mais importantes

Cerca de 110 mil tipos de veículos

 ▪ 74,6 mil tipos de veículos de passageiros
 ▪ 35,5 mil tipos de veículos de carga
 ▪ 7,5 mil veículos de duas rodas

mais de 6,3 milhões de produtos

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

Panorama da solução:

Por que o TecDoc Web?

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

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

 ▪ Atualização mensal de dados

 ▪ Cobertura de mercado de primeira classe: 
informações sobre quase todos os veículos da 
Europa Ocidental e do Leste Europeu

 ▪ Uso intuitivo

 ▪ Caminhos de pesquisa apoiados por imagens 
facilitam a identificação rápida e correta de 
peças

 ▪ Possibilidade de conexão ao seu sistema de 
controle de inventário ou DMS

 ▪ Mais eficiência por meio de dados de 
manutenção já integrados e de funções 
convenientes

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

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

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

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?


