
Esteja em qualquer lugar,
instantaneament com o TecDoc®
Instant Data Processing

Omercado de reposição automotivo é um
mercado altamente competitivo onde, não apenas
a velocidade, mas também a oportunidade e a
precisão dos dados são cruciais.

Como especialistas nesse mercado, nós entendemos os desafios

que isso representa para a comunidade do mercado de reposição

e fornecemos uma evolução na transmissão de dados com o

Instant Data Processing (IDP). Com o IDP, nós mudamos

significativamente o mundo da distribuição de dados.

O demorado processo de transmissão de dados é transformado em um processo em tempo real. A nova API permite que os fornecedores

de dados atualizem e transfiram seus dados de catálogo em tempo real. Em poucos segundos, todos os dados transferidos via IDP serão

integrados e publicados no TecDoc® Catalogue,Web Service e Web Shop. Assim, permitimos que o mercado mundial trabalhe sempre com

os dados mais recentes e precisos. Os usuários d IDP ganham um alto grau de flexibilidade e independência e aceleram seu tempo para o

mercado.

Acelere seu tempo
para o mercado

Processamento de dados
em tempo real

Economize tempo
e recursos

■ Torne-se o primeiro no mercado

■ Ganhe flexibilidade e capacidade de resposta

■ Economize tempo e recursos

■ Edite seus dados de catálogo facilmente em tempo real

■ Mantenha suas informações atualizadas o tempo todo

■ Trabalhe independente de outros prazos e ferramentas

pré-estabelecidos

As vantagens do IDP

O que você pode esperar do IDP?

■ Opção para decidir sobre a própria frequência de

atualização de dados e momento

■ IDP como serviço incorporado nas ferramentas de

manutenção de dados da TecDoc® já existentes

■ IDP como serviço disponível para conexão a sistemas

de terceiros

■ Sem instalações complicadas e caras

■ Sempre atualizado com as mudanças de formato e

regras do TecDoc®

■ Os dados publicados via IDP são integrados nos

serviços web, catálogos e lojas da TecDoc®
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Somos seu parceiro para todos os dados do mercado de reposição. Somos o parceiro confiável para a

digitalização do mercado internacional de reposição automotiva, com mais de 25 anos de experiência.

Oferecemos dados e soluções para toda a cadeia de valor. Com mais de 900 funcionários em todo o

mundo, estamos confiantes de que também podemos apoiá-lo na digitalização de seus negócios.

Atualização, validação e publicação de dados em tempo real

O mercado de reposição automotivo é

extremamente competitivo e rápido.

Para você, como participante do

mercado, isso significa não apenas ter os

dados de catálogo mais recentes e

precisos, mas também um tempo de

resposta aomercadomais rápido. Com o

IDP, revolucionamos o processo de

transferência de dados e permitimos

que você atue com ainda mais rapidez e

flexibilidade. Você pode editar os dados

do seu catálogo em segundos e a

qualquer momento. Não fique mais

preso a uma programação com janelas

de tempo específicas para transferência

de dados. Se você quiser fazer

alterações em um subconjunto de um

conjunto de dados, poderá transmitir

apenas os deltas graças ao IDP. Seja

independente na validação e

transferência de dados, onde você pode

usar ferramentas de terceiros sem

processos demorados de exportação e

importação.

Devido às janelas de tempo fornecidas

para transferência de dados, o

lançamento de seus novos produtos ou

uma atualização de um produto

existente está sujeito a este limite de

tempo. Isso pode levar a atrasos em seu

plano de liberação e perda de

oportunidades de vendas. Com a

introdução do IDP, você tem a opção de

inserir novos dados do produto e

atualizar os dados existentes,

independentemente do calendário de

entrega de dados especificado. Graças

ao IDP, você economiza ainda mais

tempo na publicação de seus dados.

Você pode corrigir, complementar ou

excluir diretamente seus dados e, assim,

manter suas informações sempre

atualizadas.

Com a evolução pormeio do IDP, você se

beneficia de um gerenciamento de

dados em tempo real. Com o IDP, você

tem a opção de atualizar e editar seus

dados de catálogo a qualquer momento.

Você está diretamente conectado ao

nosso centro de dados para que possa

adicionar imediatamente novos

conteúdos e editar seus dados sem

demora. A nova infraestrutura permite

que você envie e extraia atualizações

individuais em vez de estar sempre

vinculado a conjuntos de dados inteiros.

Você pode trabalhar com um sistema de

gerenciamento de produto de terceiros

sem se envolver em processos

demorados de importação e exportação.

Graças ao IDP, você está ainda mais
rápido no mercado e pode reagir com
flexibilidade às mudanças em seu
portfólio.

Gerenciamento
de Produtos

Interface IDP
(API)

Catálogo
TecDoc®

Quais consequências isso
traz para o seu negócio?

O que muda
com o IDP?

Seus
desafios.


