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ROBUSTO    VERSÁTIL    INTUITIVO    SEGURO

O QUE É?

O inWork Auto é um Software de Gestão completo que responde a às necessidades operacionais especificas de 

uma oficina, bem como às necessidades de acompanhamento e gestão da empresa a um valor muito equilibrado.

A sua versatilidade permite-lhe um crescimento de acordo com as necessidades contribuindo para um aumento da 

produtividade dos seus recursos humanos, materiais e tecnológicos com um eficiente e completo controlo de gestão 

em tempo real.

FUNCIONAMENTO

PLANEAMENTO MARCAÇÃO

Disponibilidade de recursos.

RECEÇÃO

Ficha reparação, tempos padrão

OPERACIONAL REPARAÇÃO

Registo de operações

REGISTO TÁTIL

Registo de operações

ADMINISTRATIVO EMISSÃO DE DOCS

Fatura, recibos, etc

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, vendas, stocks, etc

PÓS-VENDA AGENDAMENTO

Revisões periódicas

ACOMPANHAMENTO

Comunicação com clientes

VANTAGENS

Receção da viatura com registo das suas características, nível de combustível, indicação da avaria

ou intervenção;

Indicação de tempos padrão por operação com análise dos desvios em relação ao registado;

Registo fácil de tempos e operações efetuadas através de equipamentos táteis junto dos colaboradores;

Registo de peças e consumíveis disponíveis no stock ou compradas diretamente para a reparação 

simplificando o processo;

Faturação parcial ou total da obra com registo das parcelas ainda não faturadas;

Possibilidade de acompanhamento do estado da obra por parte do cliente, através de email ou SMS;

Análise comparativa dos valores orçamentados, valores registados em obra e valores faturados;

Gestão de cobranças com emissão automática de emails, cartas ou SMS mantendo os históricos das ações de 

cobrança efetuadas;

Gráficos e análises da atividade desenvolvida diariamente podendo estes ser enviados diretamente para os 

emails configurados.


