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Een complete service met 
geavanceerde technologie 
en expert, merkspecifieke 
technische ondersteuning



Diagnose  
met intelligentie
U heeft keuze uit twee in de basis 
dezelfde diagnosetools – Autologic 
AssistPlus Advanced en AssistPlus 
Pro. Beiden eenvoudig en effectief 
te gebruiken, met markt-leidende 
functionaliteit, voertuigdekking en 
technische details. Sneller en meer 
accuraat storing oplossen dankzij onze 
unieke software. 

Probleem opgelost met  
master technici   
Autologic AssistPlus Advanced en 
AssistPlus Pro zijn volledig geintegreerd 
met Autologic Assist, onze technische 
ondersteuning. Dit geeft u direct 
toegang tot OE getrainde master 
technici – online, smartphone, via uw 
AssistPlus apparaat, of via de telefoon. 
Onze experts zijn beschikbaar voor  
advies, foutcode informatie of stap-
voor-stap begeleiding in real-time, 
nemen u aan de hand zodat u zelfs de 
meest lastige of complexe reparaties  
succesvol kunt afronden.

De automotive wereld verandert. De snelle voortgang van de techno-
logie, en de steeds complexer wordende uitdagingen die daarmee 
gepaard gaan, vereisen ook een steeds geavanceerdere technische 
ondersteuning.

Autologic biedt een complete oplossing: top-level diagnose apparatuur 
met expert begeleiding en service. Een unieke combinatie waarmee u  
storingen snel, efficient en met meer winst oplost.

EXPERT SERVICE 
MET 
AUTOLOGIC

autologic.com



Autologic AssistPlus Advanced is  
een multi-functionele diagnose tool,  
ontworpen voor hoge kwaliteit en 
efficiente service van een brede range 
van Europese voertuigen. Met de 
Autologic software als uitgangspunt, 
levert de AssistPlus Advanced markt-
leidende diagnose diepte, details 
en accuraatheid – voor snelle en 
betrouwbare storing identificatie.

Door een groot aantal mogelijk-
heden te bieden, levert de 
Autologic AssistPlus Advanced 
alle noodzakelijke informatie en 
ondersteuning – daar waar u 
het nodig heeft voor maximale 
productiviteit en winstgevendheid. 

Kijk op het Autologic AssistPlus Advanced technical 
sheet voor meer details.

Belangrijkste kenmerken
• Geavanceerde software voor diepgaande storing 

identificatie 

• Brede Europese voertuig dekking – 16 merken standaard: 
 
 
 
 
 

• Hoge resolutie foto- en videocamera

• Technische ondersteuning direct via het apparaat

• Web browser

• Voertuig storingrapport en bestandsbeheer in de cloud

• Intuitief touch screen 
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Voor werkplaatsen die perfecte 
service leveren aan een brede  
range van Europese voertuigen

- BMW
- MINI
- Land Rover
- Jaguar
- VW
- Audi

- Seat
- Skoda
- Peugeot
- Citroen
- Renault
- Mercedes-Benz

- Dacia
- Volvo
- Porsche
- Ford



Autologic AssistPlus Pro is de ideale 
keuze voor BMW, MINI, Land Rover en  
Jaguar specialisten. Gebouwd rond 
modulevervanging, programmering 
en configuratie, levert de Pro 
geavanceerd storingzoeken en 
analyse. Zo kan de werkplaats een   
professionele service voor premium 
merken leveren.

Toegang tot continue data upgrades 
zorgt ervoor dat de Autologic 
AssistPlus Pro altijd volledig uitgerust 
is om de laatste model varianten en 
wijzigingen in voertuig technologie 
aan te kunnen. Volledig ondersteund 
door onze merkspecifieke technische 
experts, en sharing functionaliteit 
met de Autologic AssistPlus Advanced,  
is het de ideale tool voor service 
van hoge kwaliteit met maximale 
werkplaats productiviteit. 

Belangrijkste kenmerken
• Module vervanging, programmering en  

configuratie mogelijkheden

• Voor BMW, Mini, Land Rover en Jaguar 

• Hoge resolutie foto- en videocamera

• Aanvraag technische ondersteuning direct vanaf het 
apparaat

• Web browser

• Voertuig storingrapport en bestandsbeheer in de cloud

• Intuitief touch screen 

Kijk op het Autologic AssistPlus Pro technical sheet 
voor meer details.
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Voor specialist werkplaatsen die 
hoge kwaliteit service voor BMW, 
MINI, Land Rover en Jaguar 
leveren.
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INVESTEER 
MET 
VERTROUWEN

Autologic is marktleider in werkplaatstechnologie sinds 
2000. Ons doel is werkplaatsen te ontzorgen waardoor 
men meer reparaties snel, efficient en winstgevend uit kan 
voeren. Wij investeren continu in onze software, systemen en 
technische ondersteuning om er zeker van te zijn dat wij de 
meest geavanceerde oplossing kunnen bieden – vanaf accurate 
storingsdiagnose, tot succesvolle reparatie met minimale 
drukte en maximale snelheid.

Autologic  
AssistPlus Advanced
Multifunctionele diagnose met brede voer-
tuigdekking en diepe diagnosemogelijkheden

Autologic  
AssistPlus Pro
Module vervanging, programmering en 
configuratie voor BMW, MINI, Land Rover  
en Jaguar

Autologic  
Assist
OE getrainde master technici, leveren  
merkspecifieke expert ondersteuning van 
diagnose tot succesvolle reparatie

Software updates
Dekt nieuwe modellen en varianten af,  
inbegrepen bij een geldige licentie

Flexibele oplossingen

Voor meer informatie,  of om de ideale Autologic oplossing voor uw werkplaats te 
bespreken, bel 0595 854444 of email info@diagnoses.biz



autologic.com

Klant tevredenheid met 
toegevoegde efficientie  

en winstgevendheid 
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Alle handelsmerken en afbeeldingen behoren tot hun respectievelijke eigenaren. Autologic Diagnostics Ltd behoudt zich het recht voor specificaties 
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