


TÄYDELLINEN DIAGNOSTIIKKAPALVELU KAIKILLE KORJAAMOILLE !
LAITTEISTO     OHJELMISTOT     PÄIVITYKSET     HELPDESK-TUKIPALVELU     KOULUTUKSET   

LIFE TIME-TAKUU     HUOLLON LAINALAITTEET

CDP+

Universaali - sama laite käy kuorma- ja 
henkilöautoille

Euro 5 yhteensopivuus

Valmistajalta ostetut tiedot

Kaikkien järjestelmien skannaus

Järjestelmän automaattinen tunnnistus

Flight recorder – Tallenna reaaliaikaista dataa 
ajon aikana ilman tietokonetta

Multicolor LED panel – Selkeä monivärinen LED 
näyttö osoittaa laitteen ja yhteyden tilan ja varoittaa 
liian matalasta akkujännitteestä

OBD -pistokkeessa kirkas LED-valo

LAITEKAUPPA  LAAJENEE DIAGNOSTIIKKAPALVELUKSI

Kehittyvä autoelektroniikka aiheuttaa monimerkkikorjaamoille 
aikaa vieviä ja kalliita ongelmia. Vianhaku- ja korjausohjeita 
on vaikeaa saada. Tietoa etsitään monista paikoista ja aina 
sen saatavuuteen tai oikeellisuuteen ei voi luottaa.

Oikea ja ajoissa saatu ohje on välttämätön, jotta kaikki  työt 
voidaan suorittaa onnistuneesti. Tämä on tärkeää, jos halu-
taan säilyttää korjaamon asema kilpailussa nopeasti kehit-
tyvien autojen markkinoilla. 

Nyt sinulla on mahdollista liittyä osaajien joukkoon ja hyö-
dyntää tietoamme reaaliajassa juuri silloin, kun tarvitset 
palvelua. Meitä on suomessa jo yli 1200 kpl.

MITÄ DIAGNOSTIIKKAPALVELUMME SISÄLTÄÄ?

Palvelumme sisältää testilaitteen, ohjelmistopäivitysten, laitetuen, takuun ja käyttöopastusten lisäksi uuden helpdesk-palvelun, jonka olemme toteuttaneet yhdes-
sä JAKK-koulutus-organisaation kanssa. Saat siis käyttöösi alan johtavat asiantuntijat, jotka opastavat sinua kaikessa laitteeseen ja vianhakutyöhön liittyvässä. 
Helpdesk-asiantuntijoina ovat Timo Kangastupa, Jaakko Laitinen sekä Tomi Halkola.

Diagnostiikkapalvelupaketti 3 vuotta:

• Helpdesk-monimerkkitukipalvelu. Ei erillisiä käyttökustannuksia
• Myös Pass Thru tuki Softbridge asiakkaillemme
• Mahdollisuus osallistua järjestelmäasiantuntijakoulutuksiin eri
    puolilla Suomea
• Etätuki ohjelmistoasennuksiin, asetuksiin sekä päivityksiin

• Täydellinen laitetakuu.
• Huollon lainalaite mahdollisten korjausten ajaksi
• Suomenkielinen Autocom-ohjelmistopäivitys kolme 
    kertaa vuodessa DVD-levyllä
• Autocom CDP + järjestelmätesteri

HELPDESK

Helpdesk tarjoaa asiakaskorjaamoillemme auton elektronisten järjestelmien diagnostista tukea eli 
käytännön vianhaku- ja korjausohjeita sekä neuvontaa. Toiminnan ytimenä on Autocom-testerillä 
tehtävän työn avustaminen niin pitkään kunnes asiakkaan  diagnostinen ongelma voidaan kirjata 
päättyneeksi.

Yhteydenpito tapahtuu puhelimitse sekä tietokoneella etäyhteytenä.

Helpdeskin tukipalvelut keskittyvät elektronisten järjestelmien diagnostiikkaan. Tukipalveluiden 
ulkopuolelle rajataan kysymykset alusta/ohjauslaite- ja voimansiirtolaitteiden korjauksista. 
Myöskään kori- ja maalaukseen liittyvät työvaiheet eivät kuulu tuen piiriin. Tukipalvelu antaa 
kuitenkin ohjeita esim. verhouksien purkamisessa, kun auton ohjainlaitteita tai johtosarjoja 
haetaan esille.

OHJELMISTOPÄIVITYKSET

• Henkilö- ja pakettiautojen ohjelmis-   
    tot päivitetään 3 kertaa vuodessa.
• Päivitykset DVD-levyillä
• Kattava, 100 % suomenkielinen 
    ohjelmisto

ASIANTUNTIJAKOULUTUKSET

• Kattava koulutusjärjestelmä
• Noin 30 eri järjestelmäkurssia
• Koulutuksia säännöllisesti, 6 - 8 
    paikkakunnalla
• Koulutuspaikkakunnat:
    - Oulu
    - Jalasjärvi
    - Kuopio
    - Jyväskylä
    - Tampere
    - Nummela

AUTOCOM JÄRJESTEL-
MÄTESTERI

OHJELMISTOPÄIVITYKSET 
KOLME KERTAA / VUOSI

+ + +

Edullinen pakettihinta sisältäen
- CDP+ langattoman diagnoosilaitteen
- Henkilöautojen tietokannan ja 3v päivitykset
- Helpdesk palvelun 3 vuodeksi
- Laitetakuun, 3 vuotta

• Vikakoodien luku ja nollaus
• Reaaliaikainen data ohjainlaitteilta
• Perussäädöt, esim. long-life huollot
• Komponenttien aktivointi

• Ohjelmointitoiminnot, esim. avainten luonti
• Omien datalistojen luonti
• Suomenkieliset ohjeet säätö- ja ohjelmointi-
    toiminnoille

TAKUU / HUOLLON 
LAINALAITE

HELPDESK

LIITY NYT OSAAJIEN JOUKKOON !
Diagnostiikkapalvelupaketti 3 vuotta 

Yhteensä 

              + alv
Tai 36 kk leasing 36 x 77,- + alv
Loppulunastus 185 ,- + alv

2590,-

Selkeä, suomenkielinen ohjelmisto



SoftBridge™ Euro5 ohjelmointilaite

Jotta saisit laitteestasi täy-
den hyödyn irti järjestämme 
koulutuksia yhteistyössä 
JAKK:in kanssa. 
Ota yhteyttä ja varaa 
paikkasi kursille jo nyt !

Tähän saakka ohjelmapäivitykset ovat olleet mahdollisia vain merkkiliikkeen laitteilla. 
Autocom SOFTBRIDGE -laitteen avulla ohjelmistopäivitykset ovat mahdollisia 

myös riippumattomille 
korjaamoille. 
Laite toimii siltana ajoneu-
von ja autovalmistajan 
merkkikohtaisen ohjelmis-
ton välillä. Päivitykseen 
käytetään siis autovalmista-
jan omaa ohjelmistoa, aivan 
kuten merkkiliikkeessäkin. 

Päivitetty version suomen suosituimmasta diagnoosilaitteesta CDP Pro:sta!
Samaan laitteeseen saatavilla sekä henkilö- että kuorma-autojen tietokannat.

Uusia ominaisuuksia mm.
• Sisäänrakennettu antenni
• Matalan akkujännitteen hälytys
• OBD-johto helppo vaihtaa
• Flight recorder toiminto – tallenna reaaliaikaista dataa muistikortille ajon aikana
• LED-taskulamppu OBD-pistokkeen päässä

CDP+

CARS Henkilöautojen tietokanta 60 eri automerkkiä

CARS Cable kit
Tietokanta sisältää myös kevyet kuorma-autot ja pakettiautot. 
ISI – Automaattinen järjestelmähaku.
Original data – ajoneuvojen tiedot ostettu valmistajilta.
Tietokanta päivittyy 3 kertaa vuodessa.

Abarth, Alfa romeo, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, 
Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, 
Foton, GWM, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Jinbei, 
JMC, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, 
Mahindra/Renault, Maserati, Mazda, Mercedes, MG, Mini, 
Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, 
Rolls-Royce, Rover, Saab, Samsung, Seat, Shuanhuan, Skoda, 
Subaru, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo, Yuchai

TRUCKS Kuorma-autojen tietokanta 29 eri automerkkiä
Sisältää myös linja-autot, kevyet kuorma-autot ja pakettiautot.
ISI – Automaattinen järjestelmähaku.
Original data – ajoneuvojen tiedot ostettu valmistajilta.
Tietokanta päivittyy 3 kertaa vuodessa.

Allison, Chevrolet, Citroen, Dacia, DAF, Evobus chassis, Fiat, 
Ford, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, MAN, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Scania, Seat, Skoda, 
Toyota, Trailers (Knorr, Wabco, Haldex), Volkswagen, Volvo

OBD-adapterit vanhempiin 
henkilöautoihin. 
Sisältää 12kpl adapteria, 
mm. MB, BMW, PSA ja 
VAG autoille.
Adapterit toimitetaan kes- 
tävässä muovisalkussa 
jossa myös paikka CDP+ 
diagnoosilaitteelle ja 
muille varusteille

TRUCKS Cable kit
OBD-adapterit valmista-
jakohtaisiin pistokkeisiin. 
Sisältää raskaiden ja kevyiden 
kuorma-autojen, linja-autojen 
ja perävaunujen adapterit. 
Adapterit toimitetaan kestä-
vässä muovisalkussa, jossa 
myös paikka CDP+ diagnoosi-
laitteelle ja muille varusteille.

699,- + Alv.


