
Automotive Retail
inspired to grow



УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА ЗА
ДИЛЪРИТЕ НА АВТОМОБИЛИ

BI и отчетност 

DealerBox е гъвкаво софтуерно приложение, разработено да 
посрещне нуждите на вашия автомобилен бизнес. За вносители или 
дилъри, базираната на последните технологии на Microsoft платформа 
покрива всички процеси - от продажбите и маркетинга, през 
резервните части и следпродажбеното обслужване, отношенията с 
клиенти и лизинговите операции, до корпоративните финанси. Наред 
с проследяването на оперативните процеси, DealerBox дава ценни 
идеи за развитието на бизнеса, благодарение на детайлни справки и 
анализи по ключови направления. 

Стабилен бизнес растеж с DealerBox

Продажба на
автомобили 

Управление на
отношенията с клиенти

Следпродажбено
обслужване и резервни
части 

Лизинг и
застраховане 

Финанси 
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Изцяло интегрирана платформа с 
необятни функционалности! 

Скъсяване на продажбения процес с ефективен предпродажбен цикъл 
Лесна конфигурация 
Разнообразие от канали за комуникация с клиента
Подобрени парични потоци 
Гъвкави възможности за лизинг  
Оптимално следпродажбено обслужване 
Подобрена удовлетвореност на клиентите
Оптимизирано управление на ресурсите
Поддръжка на множество марки 
Интеграции със системите на  производителите 
Бърза и лесна консолидация на данните 
Подробни отчети и интерактивен анализ в реално време 
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Автомобили DealerBox осигурява прозрачност и контрол 
върху целия продажбен процес – от маркетинг 
дейностите и изготвянето на първоначална 
оферта, трансформирането й в поръчка за 
продажба и договор, през изпращането към 
производителя до действителното 
придобиване на автомобила от реалния му 
собственик – вашият клиент. 
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Оферта 

Договор

Производител

Собственик



Работен график 
Проследяване на бизнес срещите 
Регистрация на посещенията в шоурума 
Продажба на нови и употребявани автомобили 
Календар за тест драйв
Управление на поддръжката на автомобилите на склад 
Продажба на допълнителни/удължени гаранции 
График на доставките 
Напомняния за последващи стъпки за потенциалните клиенти 
Бланки за предложения, поръчки и договори с възможност за 
персонализация за всеки клиент 
Имейли за потвърждения и запитвания 
Връзка между офертите за продажба и лизинг 
Автоматично създаване на междуфирмени договори 
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Лизинг и 
застраховане

Обезпечете клиентите си с търсената от тях 
гъвкавост при покупката на автомобил. 
Всичко, от което се нуждаят, е заложено във 
функционалностите на DealerBox. 
Многобройни лизингови възможности, заедно 
с разнообразни начини на плащане, 
включително калкулатор и допълнителни 
екстри –  в състояние сте да отговорите на 
всяко клиентско запитване.



Лизингов и застрахователен калкулатор 
Оферти и лизингови договори 
Преизчисления и разсрочване на вноски и такси, предсрочно 
прекратяване  
Разнообразни лизингови схеми – нови и употребявани автомобили 
Обратно изкупуване (Buyback) 
Уведомления и събиране на вземания
Оперативен лизинг 
Автоматично създаване на договори за обслужване и пълно 
проследяване на ремонтите 
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Иновациите са
наша страст! 



Запазване на сервизен час и
приемане на автомобила 

Преглед и диагностика 

Доставка на части 

Ремонт 

Пътен тест 

Фактуриране и предаване

Следпродажбено 
обслужване  

Доброто следпродажбено обслужване е 
ключов фактор за успеха на дилърите на 
автомобили. DealerBox осигурява 
цялостен поглед върху обслужването на 
всеки автомобил – от клиентското 
обаждане, през управлението на графика и 
създаването на сервизен договор, до 
отчитането на ремонтните дейности и 
фактурирането.
DealerBox поддържа подробен архив на 
всички ремонти, статус и дата на договора 
за всеки автомобил.  
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Сервизен график
Приемане чрез мобилни устройства 
Отчитане на ремонти от подизпълнители 
Предплатени сервизни договори 
Следене на стандартни и удължени гаранции 
Гаранционни ремонти 
Сервизни кампании (Recall campaigns) 
Вътрешни поръчки 
Сглобяване и разглобяване на автомобили 
Разпределяне на задачи към сервизните инженери 
Автоматични резервации и уведомления за доставката на 
резервни части 
Искания за покупки 
SMS уведомления 
Мобилни устройства за непрекъснат достъп към системата 
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Оптимално
управление на
сервиза

.net



Резервни 
части 

DealerBox оптимизира производството на 
резервни части чрез използването на 
различни методи за планиране на покупките – 
минимални и максимални нива, история на 
поръчките, управление на графика за 
насрочени ремонти и т.н. Платформата 
поддържа подробна информация за стоковите 
и резервираните наличности, сервизните 
поръчки и разполагаемите количества.
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Каталози на доставчици(Item Master), продажбени и доставни цени, 
описания на артикулите 
Импорт на цени и отстъпки
Себестойност на стоки и услуги (Cost of goods sold) 
Планиране на покупките
Искания и централизирано генериране на поръчки за покупки 
Получаване и разпределяне на доставки
Управление на наличности чрез мобилни устройства и баркод четци 
Автоматични резервации 
Опция за допълнителни отстъпки
Автоматично осчетоводяване на документи между свързани 
компании 
Автоматични шаблони 

Различното
клиентско
преживяване 

.net



Финанси 

Управление на финансите 
Счетоводство 
Управление на паричните 
потоци 
Бюджетиране

С DealerBox поемате пълен контрол над 
финансовите операции. Системата дава 
поглед върху ключови показатели и подробни 
отчети само с няколко движения на мишката. 

Дълготрайни активи
Консолидация
Отчети
Анализ и BI  
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Надеждна 
бизнес 
технология 

DealerBox е базиран на Microsoft Dynamics 
– една от водещите платформи за управление 
на бизнеса в световен мащаб. Това гарантира 
използването на най-новите технологични 
инструменти за въвеждане на ценно ноу-хау, 
повишаване на ефективността и цялостно 
подобряване на бизнес показателите във 
вашата организация. Microsoft Dynamics и 
DealerBox предоставят на служителите 
възможността да работят по-бързо, вземайки 
информирани решения. DealerBox е напълно 
интегриран с последната версия на Microsoft 
Dynamics, запазвайки съвместимостта си с 
по-старите версии. Microsoft Dynamics и 
DealerBox предоставят софтуерна платформа, 
на която можете да разчитате.    



Клиенти



Познаваме вашия бизнес!

В DealerBox вярваме, че технологията е неразделна част от успеха на 
модерния дилър. Това е причината да поставим първокласното 
обслужване н нашите клиенти като основен приоритет. С DealerBox ви 
помагаме да трансформирате начина си на работа, постигайки 
максимална ефективност и растеж. С повече от 15 години опит и над 
100 проекта, нашият екип е тясно специализиран и е натрупал 
значителна експертиза в сектора, така че да гарантираме максимален 
успех за вашия бизнес.

Рент-а-кар

Автомобили Камиони
Земеделска
техника

Резервни части
Строителни
машини




