
PROFESSIONEEL WERKPLAATS 

INFORMATIE SYSTEEM



AUTOCOM INFO SYSTEM

Introductie Info System - de perfecte aanvulling op CARS en TRUCKS. Info System geeft u degelijke omschrijvingen hoe de problemen op 

te lossen na uitlezen van het voertuig. Het is een zeer professioneel informatie systeem voor auto en truck werkplaatsen, ontwikkeld 

 om tegemoet te komen aan de vereisten van iedere werkplaats. U kunt kiezen tussen Basic, Plus en Max versies, afhankelijk van de behoefte.



BASIC

BASIC
Info System Basic is het basis pakket met de meest  

essentiele technische informatie voor de werkplaats.     

KENMERKEN

IDENTIFICATIE
• Chassisnummer locaties
• Chassisnummer decoder

ONDERHOUD MODULE
• Onderhoudsschema’s (Origineel)
• Printbare werkopdrachten
• Link naar algemene onderdelen
• Op te volgen taken
• Extra taken
• Service tijden
• Service indicator reset
• Distributie intervallen
• TPMS systemen

AFSTELGEGEVENS
• Multiriemen 
• Europese typegoedkeuring
• Emissie gegevens
• Bandenmaten en -drukken
• Aanhaalmomenten
• Aansluitingen airco service connectors

SMEERMIDDELEN & VLOEISTOFFEN
• Inhoud en viscositeit  

TERUGROEPACTIES
• Terugroepacties (Origineel)

SERVICE BULLETINS  
(SMARTFIX)
• Technische service bulletins
• Link naar foutcodes/gerelateerde gevallen

ORGANISER XPRESS  
(KOSTEN BEREKENING) 
• Reparaties
• Onderhoud
• Onderdelenlijst
• Totaal tijden

REPARATIE HANDLEIDINGEN
• Distributieriem; verwijderen/installeren
• Distributieketting; verwijderen/installeren
• Multiriem; verwijderen/installeren
• Koppeling; verwijderen/installeren
• Handbak; verwijderen/installeren
• Koelsysteem; aftappen/vullen
• Cilinderkop; verwijderen/installeren
• Complete motor; verwijderen/installeren
• Airbag; verwijderen/installeren

REPARATIETIJDEN 
• Overlap technologie
• Manuele tijden
• Link naar kosten berekening



Info System Plus  bevat de meeste technische gegevens die  

de moderne werkplaats nodig heeft. Het is een zeer solide informatie  

basis  ontwikkeld   voor de professionele werkplaats.

PLUS

PLUS

KENMERKEN

IDENTIFICATIE
• Chassisnummer locaties
• Chassisnummer decoder

ONDERHOUD MODULE
• Onderhoudsschema’s (Origineel)
• Printbare werkopdrachten
• Link naar algemene onderdelen
• Op te volgen taken
• Extra taken
• Service tijden
• Service indicator reset
• Distributie intervallen
• TPMS systemen

AFSTEL GEGEVENS
• Multiriemen 
• Europese typegoedkeuring
• Emissie gegevens
• Bandenmaten en -drukken
• Aanhaalmomenten
• Aansluitingen airco service connectors

SMEERMIDDELEN & VLOEISTOFFEN
• Inhoud en viscositeit  

TERUGROEPACTIES
• Terugroepacties (Origineel)

SERVICE BULLETINS  
(SMARTFIX)
• Technische service bulletins
• Link naar foutcodes en gerelat. gevallen

ORGANISER XPRESS  
(KOSTEN BEREKENING) 
• Reparaties
• Onderhoud
• Onderdelenlijst
• Totaal tijden

REPARATIE HANDLEIDINGEN
• Distributieriem; verwijderen/installeren
• Distrib.ketting; verwijderen/installeren
• Multiriem; verwijderen/installeren
• Koppeling; verwijderen/installeren
• Handbak; verwijderen/installeren
• Koelsysteem; aftappen/vullen
• Cilinderkop; verwijderen/installeren
• Complete motor; verwijderen/installeren
• Airbag; verwijderen/installeren

REPARATIE TIJDEN 
• Overlap technologie
• Manuale tijden
• Link naar kosten berekening

ZEKERINGEN & RELAIS
• Locaties
• Overzichten

TECHNISCHE TEKENINGEN
• Links naar algemene onderdelen
• Aanhaalmomenten

GELEIDE DIAGNOSE (VESA)
•  Schema’s; motor management, 

remmen, airbag en airconditioning
• Component locaties en informatie



MAX

MAX
Info System Max  bev at alle technische gegevens die de moderne 

en professionele werkplaats gebruiken kan. Het is de perfecte keuze  

voor de professionele werkplaats die alles nodig heeft en net dat 

beetje extra.  

KENMERKEN

IDENTIFICATIE
• Chassinummer locaties
• Chassisnummer decoder

ONDERHOUD MODULE
• Onderhoudsschema’s (Origineel)
• Printbare werkopdrachten
• Links naar algemene onderdelen
• Op te volgen taken
• Extra taken
• Service tijden
• Service indicator reset
• Distributie intervallen
• T PMS systemen

AFSTEL GEGEVENS
• Multiriemen 
• Europese typegoedkeuring
• Emissie gegevens
• Bandenmaten en -drukken
• Aanhaalmomenten
• Aansluitingen airco service connectors

SMEERMIDDELEN & VLOEISTOFFEN
• Inhoud en viscositeit  

TERUGROEPACTIES
• Terugroepacties (Origineel)

SERVICE BULLETINS  
(SMARTFIX)
• Technische service bulletins
• Link naar foutcodes en gerelat. gevallen

ORGANISER XPRESS  
(KOSTEN BEREKENING) 
• Reparaties
• Onderhoud
• Onderdelenlijst
• Totaal tijden

REPARATIE HANDLEIDINGEN
• Distributieriem; verwijderen/installeren
• Distrib. ketting; verwijderen/installeren
• Multiriem; verwijderen/installeren
• Koppeling; verwijderen/installeren
• Handbak; verwijderen/installeren
• Koelsysteem; aftappen/vullen
• Cilinderkop; verwijderen/installeren
• Complete motor; verwijderen/installeren
• Airbag; verwijderen/installeren

REPARATIE TIJDEN 
• Overlap technologie
• Manuele tijden
• Link naar kosten berekening

ZEKERINGEN & RELAIS
• Locaties
• Overzichten

TECHNISCHE TEKENINGEN
• Links naar algemene onderdelen
• A anhaalmomenten 

GELEIDE DIAGNOSE (VESA)
•  Schema’s; motor management, 

remmen, airbag en airconditioning
• Component locaties en informatie

COMFORT SCHEMA’S
•  Full colour schema’s van bijv. climate 

control, radio, centrale vergrendeling, 
airbags, anti-diefstal, koplampen

• Pan en zoom functionaliteit
•  Highlight functie om corresponderende-  

bedrading en componenten te vinden

PRAKTIJK GEVALLEN (SMARTCASE)
• Geverifieerde oplossingen en tips
• Link naar foutcodes en gerelateerde gevallen

WERKPLAATS ORGANIZER
• Werkorders / kosten berekeningen incl.

– Reparaties
–   Onderhoud  

en service
–   Link naar onder-  

delencatalogus

– Totaal tijden
–   Klant- of voertuig  

database
–  Plankalender 



IDENTIFICATIE

ONDERHOUD MODULE

AFSTEL GEGEVENS

SMEERMIDDELEN & VLOEISTOFFEN

TERUGROEPACTIES

SERVICE BULLETINS  
(SMARTFIX)

ORGANISER XPRESS  
(KOSTEN BEREKENING) 

REPARATIE HANDLEIDINGEN

REPARATIE TIJDEN 

ZEKERINGEN & RELAIS

TECHNISCHE TEKENINGEN

GELEIDE DIAGNOSE (VESA)

COMFORT SCHEMA’S

PRAKTIJK GEVALLEN (SMARTCASE)

WERKPLAATS ORGANIZER

Chassisnummer locaties
Chassisnummer decoder

Onderhoudsschema’s (Origineel)
Printbare werkopdrachten
Links naar algemene onderdelen
Op te volgen taken
Extra taken

Service tijden
Service indicator reset
Distributie intervallen
TPMS  systemen
Multiriem

Inhoud en viscositeit

Terugroepacties (Origineel)

Technische service bulletins
Link naar foutcodes en gerelateerde gevallen

Reparaties
Onderhoud
Onderdelenlijst
Totaal tijden

Distributieriem; verwijderen/installeren
Distributieketting; verwijderen/installeren
Multiriem; verwijderen/installeren
Koppeling; verwijderen/installeren
Handbak; verwijderen/installeren

Koelsysteem; aftappen/vullen
Cilinderkop; verwijderen/installeren
Complete motor; verwijderen/installeren
Airbag; verwijderen/installeren

Overlap technologie
Manuele tijden
Link naar kosten berekening

Zekeringen- en relaiskast locaties
Zekeringen- en relais overzicht

Links naar algemene onderdelen
Aanhaalmomenten

Schema’s; Motor management, remmen, airbag en airconditioning
Component locaties en informatie

Full colour schema’s bijv. 
climate control, radio, centrale vergrende- 
ling, airbags, anti-diefstal, koplampen

Pan en zoom functionaliteit
Highlight functie om corresponderende
bedrading en componenten te vinden

Geverifieerde oplossingen en tips
Link naar foutcodes en gerelateerde gevallen

Werkorders / kosten berekeningen incl.
• Reparaties
• Onderhoud en service
• Links naar onderdelencatalogus

• Totaal tijden
• Klant- of voertuig database
• Plankalender

Europese typegoedkeuring
Emissie gegevens
Bandenmaten en -drukken

Aanhaalmomenten
Aansluitingen airco service connectors
Terugroepacties (Origineel)

MAXPLUSBASIC

QUICK GUIDE 

INFO SYSTEM
Vergelijk de functies van de drie Info System 

versies Basic, Plus en Max snel en eenvoudig 

en vind de oplossing die uw werkplaats 

de beste keuze voor uw klanten maakt.


