FuturSoft ajoneuvotietopalvelu

Trafi-kyselyllä
saat yksilöllistä
ajoneuvotietoa

T

rafi-yhteydellä saat paitsi laajat tekniset tiedot ajoneuvosta, myös reaaliajassa
olevat katsastustiedot ja tiedot ajoneuvon omistajista sekä haltijoista. Jos asiakassuhde on olemassa, voit tallentaa asiakkaan
osoitetietoineen asiakaskortistoosi napin painalluksella. Tiedot palvelusta tulevat aina
reaaliaikaisesti suoraan Trafin tietojärjestelmästä.

Reaaliaikainen tieto
asiakastietoineen
Monesta tietolähteestä saadaan nykyisin määräajoin päivittyviä ajoneuvojen teknisiä tietoja, kuten mitä automallia annettu rekisteri
edustaa. Trafi-kyselyllä saadaan sen sijaan yksilöllistä ajoneuvoon liittyvää tietoa, katsastuspäivämäärineen ja omistajatietoineen. Ajoneuvon takaa voi löytyä esimerkiksi omistajana
oleva rahoitusyhtiö, autoa hallinnoiva yritys
ja sitä käyttävä henkilö. Työnjohtaja voi valita, mikä näistä valitaan laskutettavaksi. Auton
omistussuhteista saadaan näin tieto ilman,
että auton rekisteriotetta tarvitsee fyysisesti
nähdä.

Kyselyä tehdessä valitaan, haetaanko myös asiakastiedot. Haku voidaan myös
valita automaattiseksi, jos rekisteri on uusi.

Laaja sisältö
teknisten tietojen lisäksi
Ajoneuvon teknisiin perustietoihin kuuluvat mm. valmistenumero, merkki ja tarkka malli, polttoaine, korityyppi, iskutilavuus ja massatiedot. Koska nämä tiedot
haetaan aina reaaliaikaisesti, tiedot tulevat oikein,
vaikka esimerkiksi rekisterinumero olisi vaihtunut. Mikäli ajoneuvo on poistettu rekisteristä tai sillä on muita
erikoismerkintöjä, ne otetaan huomioon.
Teknisten tietojen lisäksi saadaan mm. seuraavat tiedot:
• Riittävän uusista ajoneuvoista moottorikoodi
• Rekisteriotteen järjestysnumerot ja tulostuspäivät
(osa 1 ja osa 2)
• Katsastusjakso, katsastuspäivä, katsastuspaikka,
katsastuspäätös
• Vakuutusyhtiötiedot ja mm. vakuutuksen alkamispäivä
• Sallitut rengaskoot yksityiskohtineen, kulutustiedot
• Massatiedot, mitat, jarrujen tiedot, turvavarusteet
Tiedot saattavat vaihdella ajoneuvokohtaisesti, sen
mukaan mitä tietoja Trafilla on ajoneuvosta.

Tietoja pitää käyttää Trafin antaman käyttöluvan
mukaisesti, eli osa tiedoista, etenkin muuttuvat tiedot, tulee poistaa tietokannasta 14 vrk:n kuluttua ja
hakea tarvittaessa uudet tiedot, esim. seuraavan huollon yhteydessä. Poistaminen tapahtuu automatisoidusti.
Tiedot voidaan myös tulostaa helposti.

Käyttö myös
varaosamyynnin yhteydessä
Pääosin Trafi-kyselyä käytetään ohjelman työmääräyksen yhteydessä. Kuitenkin tietokantaan jäävät tiedot
ovat käytettävissä myös ohjelman myyntiruuduilla, jos
asiakas asioi myyntitiskillä ja ostaa vaikkapa varusteita. Tiedot saadaan haettua paitsi rekisterillä, myös
asiakastietojen takaa myyntiruuduilla (edellytyksenä
ohjelman täysversio). Toisaalta tiskimyynnin yhteydessäkin voidaan tehdä Trafi-kyselyitä yhtä lailla.

Palvelun avaus helposti ja nopeasti

FuturSoftin asiakaspalvelusta!

Uuden asiakkaan perustaminen käy parilla näppäimellä.

Tarkat Trafi-tiedot näkyvät omalla välilehdellään, josta tietoja
voi katsoa osioittain tai kaikkia kerralla.

Omistaja- ja haltijatiedoista voidaan valita, mikä tai mitkä perustetaan
asiakaskortistoon. Jos nimi löytyy jo asiakaskortistosta, tiedot näkyvät
vihreänä.

Omaa ajoneuvorekisteriä ja trafi- kyselyitä voidaan käyttää myös varaosamyynnin
yhteydessä kassaruudulla (täysversiossa).
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