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Powered by   TIS 

TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM
é enriquecido pelo serviço   que coloca 
a disposição da oficina os dados técnicos ONLINE.

Uma plataforma qUe tem como objetivo facilitar o trabalho, oferecendo Uma série de “gUias e 
percUrsos” diversificados segUndo os casos de defeitos qUe se verificam na oficina, tornando a 
reparação e a manUtenção precisas e exatas.

 FULL
qUe disponibiliza os segUintes serviços:

 TECH
qUe disponibiliza os segUintes serviços:

cód. 8-67501920cód.8-67501919

A LICENçA INCLUI 2 TIpOS DE LIGAçãO:
 - AtrAvés de sOFtWAre de AutOdiAgnósticO “tis” 
 - AtrAvés de BrOWser internet

Upgrade tisWeb 1 mês de tech a fUll: cód. 8-67501924
ricerca veicolo per targa: cod. 8-67501914*

TIS e TISWEB integram as informações necessárias para a realização da atividade de reparo e manutenção dos veículos. 
Os dados técnicos, os procedimentos originais do fabricante, os preços das peças de reposição, estão disponíveis quer no instrumento de diagnóstico quer através do 
uso de um browser Internet. A secção “Eletrónica”, que integra a “Busca do Código de Erro” (DTC), contém os esquemas elétricos e os procedimentos de busca da falha, 
o especial exclusivo link entre a unidade de controlo do veículo (ECU), testador de diagnóstico (TIS), e informações online (TISWEB) consente ter tudo à disposição num 
único ambiente. O arquivo dos próprios cliente e dos seus veículos pode ser consultado com um clique, fazes o orçamento para uma verificação é simples e rápido.
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* O usO da funçãO é subOrdinadO à direcçãO Geral de ViaçãO. PrOcessandO a lista de Países disPOníVeis.
nOta: Os serViçOs Online necessitam de cOnexãO cOm a internet e estãO sujeitOs a licença e assinatura Válidas.

A empresa reserva-se o direito de alterar as características do produto em qualquer momento.  by Marketing - Cód. DPTCM000077B - PT - 06/2018.


