S-DRIVE JA
S-DRIVE BUSINESS
YHDISTÄÄ AJONEUVOSI
JA HUOLTOKORJAAMOSI

•

ONLINE ASIOINTI 24/7

•

HUOLTOHISTORIA

•

HUOLTOJEN JA KATSASTUSTEN
TILAAMINEN NAPIN
PAINALLUKSELLA

•

TARJOUKSIA JA VINKKEJÄ JUURI
SINUN AJONEUVOON

•

LÖYDÄ LÄHIN KORJAAMO

•

TIE- JA HINAUSPALVELUN TILAUS

•

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO- JA
KATSASTUSMUISTUTUKSET

S-DRIVE MOBILE
Helppoa ja älykästä ajoneuvon huolenpitoa
• Huoltoajan varaaminen onnistuu sinulle soveltuvaan ajankohtaan
• Voit määrittää kotikorjaamon tai löytää lähimmän korjaamosi
• Ajon katketessa voit tilata avun tienpäälle helposti sinne missä olet
• Tarjoukset ja muistutukset autoliikkeeltä.
- Mahdollisuus saada myös huolto- ja katsastusmuistutuksia sekä vastaanottaa
viestejä korjaamolta.
• Auton historiatiedot kootusti yhdessä paikassa ja aina mukanasi
- Etenkin auton jälleenmyynti on helpompaa, kun huoltokirja, katsastukset, ajotapa,
ja muut auton elinkaaren vaiheet ovat kaikki tiedossa
• Reaaliaikainen vikadiagnoosi
- Yleisimpien vikakoodi-kuvauksien tulkinta saatavillasi. Huollon arvio tilanteesta ja
sen vaatimat jatkotoimenpiteet.

S-Drive

•

Ajanvarauskalenteri: huolto- ja katsastusaikojen varaaminen

•

Muistutukset ja hälytykset: määräaikaishuollot, katsastukset

•

Ajoneuvokohtaiset tiedot: mittarilukema, huoltojen ajankohdat, rek. num.

•

Messaging: viestejä huoltamolta, huoltotarjouksia jne.

•

Ajotapa: Mittaa ajotavan taloudellisuutta

•

Auton sijainti: helppo löytää auton tarkka sijainti

•

Lähimmät korjaamot: apu lähellä yllättävän vian sattuessa

•

Yhteys Helpdeskiin: suora yhteys omaan korjaamon

•

Hinaus- ja tiepalvelut: suora yhteys tiepalveluun
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S-DRIVE BUSINESS
Älykästä huolenpitoa yrityksille – säästä aikaa ja rahaa
• Hallitse keskitetysti ajoneuvokantaasi
		
- Huoltohistoria
		
- Seuraa helposti kustannuksia ja tee budjetointi helpommin
• Reaaliaikainen tieto autoista
		
- Kilometrit
		
- Huolto- ja katsastustarve
• Automatisoidut huoltokutsut ja katsastuskutsut
• Varaa helposti ajat tai siirrä varaamisen vastuu huoltokorjaamollesi
		
-Huoltokorjaamolle annetaan tunnus järjestelmää
• Automaattinen ajopäiväkirja
		
– Ajoneuvojen reitti- ja sijaintitiedot
		
– Ajotapa ja hiilijalanjälki
		
– Valmiit ajoraportit
• Ajopäiväkirja näyttää autoon asennetun ajoneuvolaitteen rekisteröimät ajot,
joihin kuljettajalla on pääsy selaimella ja matkapuhelimella

S-Drive
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Voit myös ladata S-Driven sovelluksen ilmaiseksi
ja tutustua huoltojen varaukseen maksutta.
(Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät: iOS ja Android)

Miten otetaan yhteyttä
Kiinnostuitko, kysy lisää myyjältä.

www.s-drive.fi

Yhteys tekniseen tukeen
E-mail: support@helpten.fi

S-Drive
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