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TecDoc Catalogue
O catálogo global de veículos e peças de reposição.

Há mais de 20 anos o TecDoc Catalogue é o maior catálogo de veículos e peças de reposição do mundo. Com esta poderosa solução, 
oferecemos a oficinas, fabricantes de peças de reposição e concessionárias, a base ideal para a fácil identificação e comercialização 
eficaz de peças. O TecDoc Catalogue permite identificar os veículos com precisão e pesquisar rapidamente pela peça de reposição 
correta. Quer seja para pesquisa ou como base para a sua própria loja online – o TecDoc Catalogue oferece a solução ideal para suas 
necessidades.

Ao processar as informações das peças sobresselentes de acordo com a nossa norma TecDoc reconhecida internacionalmente, que é um 
selo de qualidade para informações de alta qualidade de produtos e peças sobresselentes, os dados são disponibilizados uniformemente 
e com a qualidade máxima.

 ▪ Uma das maiores bases de dados de veículos e peças de 
reposição do mundo. 

 ▪ Interface nova, moderna e fácil de utilizar

 ▪ Função de pesquisa intuitiva baseada em texto

 ▪ Informações de artigos abrangentes e interligações com 
os fabricantes dos veículos

 ▪ Métodos de identificação específicos do país e internacio-
nais, tais como o VIN (Vehicle Identification Number)

 ▪ As mais recentes tecnologias, como conectividade em 
nuvem, rápida e disponível a nível global

 ▪ Concepção ágil para uma utilização otimizada em tablets

 ▪ Beneficie-se do catálogo global de peças de reposição e 
veículos como base para o seu próprio catálogo online 
personalizado, a sua própria loja online ou o seu aplica-
tivo móvel.

O que oferecemos: Tipos de utilização:

Portal online
Interface de usuário personalizável 

Aplicativo para Celular
Complemento prático ao portal online, 

para utilização em celulares, na oficina e 
em movimento

Serviço Web/API
Fácil integração dos dados do TecDoc 

Catalogue no seu próprio sistema de ofici-
na e catálogo através do serviço Web/API









6,6 milhões de dados de artigos

Mais de 700 marcas

48 grupos de produtos

 ▪ Identificação de veículos rápida e correta graças a uma 
ampla gama de opções de veículos internacionais

 ▪ Facilidade de utilização graças a funções de pesquisa 
intuitivas e descrições de veículos e peças de reposição 
padronizadas

 ▪ Economia de tempo e custos graças à redução de erros  
nos pedidos

 ▪ Facilidade e comodidade de criar as suas próprias lojas e 
catálogos online com marcas e design individuais

 ▪ Integração individual dos dados do TecDoc Catalogue em 
aplicativos Web

 ▪ Disponibilidade global e local e presença das informações 
dos produtos no ponto de venda

 ▪ Dados de produtos e informações com a máxima qualidade, 
com base no TecDoc Standard internacional

 ▪ Os dados são fornecidos nos principais idiomas

Benefícios:

TecAlliance do Brasil
Avenida Salmão, 663 • Sala 71
CEP: 12.246-260
São José dos Campos/SP
Brasil

Contact:
+55 12 3341-3627
vendasbrasil@tecalliance.net 
www.TecAlliance.net

Por que escolher a TecAlliance?
Com dados, processos, soluções integradas e 
serviços de consultoria abrangentes, a 
TecAlliance fornece aos utilizadores do after-
market digital um conjunto de serviços que 
garante um maior sucesso a longo prazo.  

Mais informações:
www.tecalliance.net/br/tecdoc-catalogue

Para comprar online:
www.solutions.tecalliance.com.br


