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HaynesPro 
WorkshopData™ - 
Car Edition jest doskona-
łym rozwiązaniem umoż-
liwiającym dostęp do 
informacji technicznych, 
dzięki którym profesjo-
nalni mechanicy mogą 
prawidłowo wykonywać 
diagnostykę, obsługę 
techniczną i naprawy no-
woczesnych samochodów 
osobowych.
Firma HaynesPro podzieliła program WorkshopData™ na 
siedem głównych kategorii: obsługa techniczna, silnik, 
przekładnia, układ kierowniczy i zawieszenie, 
hamulce, zewnętrzne/wnętrze elementy 
nadwozia i układy elektroniczne. 

Dla każdej z tych kategorii uwzględniliśmy – 
wszędzie gdzie to było możliwe – następujące 
zbiory danych: dane regulacyjne, rysunki 
techniczne, bezpieczniki i przekaźniki, 
instrukcje i procedury, normy czasowe napraw, 
schematy okablowania oraz diagnostyka.

Dane regulacyjne

Rysunki techniczne

Kolejne pionierskie rozwiązanie 
HaynesPro: WorkshopData 
Touch - nowy interfejs na 

tablety

: obsługa techniczna, silnik, 

zanie 
HaynesPro: WorkshopData 
Touch - nowy interfejs na HaynesPro: WorkshopData 
Touch - nowy interfejs na HaynesPro: WorkshopData 
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Normy czasowe napraw

Instrukcje i procedury Bezpieczniki i przekaźniki

Diagnostyka

SmartLINKS
SmartLINKS dodane zostały do programu WorkshopData™ na różnych poziomach. Te inteligentne 
klawisze skrótów umożliwiają użytkownikom przeskakiwanie do odpowiednich informacji. SmartLINKS 
stanowią integralną część naszej bazy danych, i mogą być wykorzystywane zarówno w rozwiązaniach 
samodzielnych, jak i zintegrowanych.

Żadne dane nie są zbyt małe …
HaynesPro może dostarczać nawet najmniejsze zbiory danych za pośrednictwem usług wymiany danych. Możemy dostarczać 
wszystkie typy danych lub małe zbiory informacji z różnych modułów danych w celu integracji z Państwa systemem online. 
Przykłady: ustawienia momentu obrotowego, pojemności, procedury, częstotliwość, rysunki, itp.
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Moduł HaynesPro Smart Pack™
Dodatkowo, oferujemy moduł Smart Pack, 
który zawiera zwery� kowane podpowiedzi 
(SmartCASE™), techniczne biuletyny serwisowe 
(SmartFIX™) oraz dane dotyczące akcji 
przywoławczych.

Smart Pack to doskonałe uzupełnienie bazy danych 
technicznych HaynesPro WorkshopData™ - Car Edition. 
Moduł pozwala warsztatom oszczędzić czas i pieniądze 
dzięki szybkiej identy� kacji właściwego rozwiązania 
znanych problemów za pomocą informacji uzyskanych od 
producentów i warsztatów. Każdy przypadek lub biuletyn 
zawiera następujące informacje:

  Opis problemu
Zawiera ewentualny kod usterki lub powiązany obszar 
problemów.

  Przyczyna
Jasna identy� kacja źródła problemu.

  Rozwiązanie
Z odniesieniami do powiązanych danych technicznych.

  Części zamienne
Części można dodać do oszacowania kosztów.

SmartFIX™

Techniczne biuletyny serwisowe SmartFIX informują 
użytkowników o czynnościach serwisowych i czynnościach w 
ramach obsługi technicznej zalecanych przez producentów. 
Biuletyny zawierają listy kontrolne pozycji wymagających 
kontroli lub naprawy. Określają one również wymagane 
części wymienne i normy czasowe.

SmartCASE™

SmartCASE, nasza unikalna baza danych technicznych oparta 
na przypadkach, oferuje gotowe do zastosowania rozwiązania 
znanych problemów napotkanych przez warsztaty, a także 
szczegóły dotyczące zwery� kowanych podpowiedzi. Baza 
danych opiera się na prawdziwych doświadczeniach znanych 
z warsztatów i rzeczywistych, sprawdzonych rozwiązaniach.
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VESA™ - Twój własny asystent w 
dziedzinie elektroniki!
Inteligentny asystent w dziedzinie elektroniki 
pojazdu – w skrócie VESA™ - to unikalne narzędzie 
diagnostyczne układów elektronicznych. 
Wykorzystując dane wyszukane z systemu szyny 
CAN pojazdu, moduł VESA pomaga użytkownikom 
zdiagnozować system i błędy podzespołów. 
Wykorzystując inteligentną procedurę diagnostyczną 
prowadzącą użytkownika krok po kroku, moduł generuje 
lokalne schematy podzespołów z „listy sieci" i automatycznie 
pokazuje współzależności pomiędzy czujnikami, siłownikami 
i procesorami na widoku szyny CAN.

Moduł HaynesPro Workshop Organiser™ 
HaynesPro Workshop Organiser to proste i 
zarazem niezwykle efektywne narzędzie do 
tworzenia zleceń na podstawie oszacowań 
kosztów w kilku prostych krokach. 
Obok zarządzania zleceniami, Workshop Organiser 
zawiera również bazę danych klientów i pojazdów, proste 
narzędzie do planowania oraz odniesienia SmartLINKs 
do wszystkich informacji technicznych powiązanych ze 
zleceniem. 

Aplikacja HaynesPro Workshop Organiser może być 
połączona z dowolnym katalogiem części lub systemem 
DMS, aby dodać informacje o cenach i dostępności 
odpowiednich części.

ORGANISERModuł HaynesPro Workshop Organiser™ 
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Moduły opcjonalne
Normy czasowe napraw

Nasz moduł norm czasowych napraw zawiera 
szczegółowe opisy wszystkich prac związanych 
z przeglądami i naprawami, włącznie ze 
standardowymi czasami wykonywania prac.
Moduł podaje poszczególne czasy naprawy, a także oblicza 
ich koszt. Ponieważ uwzględnia on zarówno dalsze działania, 
jak i prace dodatkowe, nie następuje przeoczenie żadnych 
pozycji robocizny - ani w specy� kacji kosztów, ani na fakturze. 
To z kolei umożliwia maksymalizację przychodów warsztatu.

Schematy elektryczne układów zwiększających 
komfort jazdy

Moduł schematów elektrycznych układów 
zwiększających komfort jazdy obejmuje 
schematy wielu układów elektronicznych takich 
jak: sterowanie klimatyzacją, radioodtwarzacz, 
zamki drzwiowe, szyby sterowane elektrycznie, 
układ zabezpieczenia, ABS i sterowania zespołem 
wskaźników.

Wszystkie schematy wykorzystują standardowe symbole, 
dostępne są w gra� ce wektorowej w pełnych kolorach i 
można je łatwo drukować. Oferujemy obecnie najbardziej 
pełny zestaw schematów okablowania na rynku. Wielu 
klientów zintegrowało już ten moduł z aplikacją HaynesPro 
WorkshopData™ - Car Edition.
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Narzędzia umożliwiające korzystanie z danych
Aby zmaksymalizować przydatność naszych danych, 
opracowaliśmy kilka w pełni zintegrowanych 
modułów i narzędzi uzupełniających aplikację 
HaynesPro WorkshopData™ - Car Edition. 
Niektóre z nich są dostępne w ramach opcji (patrz 
„moduły opcjonalne”), podczas gdy inne, takie 
jak nasze narzędzie do szacowania kosztów - 
Organiser Xpress, oraz dekoder VIN (numerów 
identy� kacyjnych) HaynesPro stanowią integralna 
część aplikacji.

OrganiserXpress
Jedno kliknięcie myszy umożliwia wyświetlenie wszystkich 
powiązanych czynności i części wybranych dla pojazdu, przy 
którym wykonywane są prace. W dowolnym module danych 
użytkownicy mogą otwierać OrganiserXpress z górnego 
menu, aby znaleźć szczegółowe zlecenie i oszacowanie 

kosztów. Jedno kliknięcie i wszystko widać jak na dłoni!

Warsztaty mogą wprowadzać własne stawki za robociznę i 
korektować lub ręcznie dodawać inne czasy i zadania. Koszty 
są rozbite na czytelną specy� kację niezbędnych części i czas 
wykonywania napraw - taki układ jest korzystny zarówno dla 
klientów, jak i dla mechaników.

Dekoder VIN

Funkcja odkodowywania numeru identy� kacyjnego pojazdu 
(VIN) umożliwia bezpośrednie przejście do charakterystyki 
technicznej sprawdzanego samochodu. Firma HaynesPro 
opracowała własny dekoder VIN, który wyświetla konkretny 
typ pojazdu lub ogranicza liczbę opcji do minimum*.

* Wynik zależy od rodzaju o� cjalnego standardu klasy� kacji VIN stosowanego 
przez producenta. HaynesPro udostępnia prosty dodatek umożliwiający wybór 
konkretnego typu pojazdu w oparciu o informacje z rejestru pojazdów w 
przypadku, gdy sam numer VIN jest niewystarczający

Integracja danych i odniesienia
Większość naszych klientów poszerza własne 
katalogi części dodając dane dotyczące 
częstotliwości obsługi serwisowej i norm czasowych 
napraw za pośrednictwem usług sieciowych. Dane 
są powiązane z ogólnymi numerami produktów 
(GenArts), używanymi do zamawiania właściwych 
części z katalogu użytkownika.

Producenci urządzeń diagnostycznych i przyrządów do 
testowania przyjęli podobne podejście, podłączając moduł 
VESA do swoich urządzeń zarówno na poziomie układu jak i 
kodów usterek. Informacje dostarczane przez VESA umożliwiają 
pracownikowi technicznemu przeprowadzenie diagnostyki w 

oparciu o kody usterek oraz identy� kację podzespołu, który 
spowodował usterkę. Możliwe jest wyeksportowanie jednego 
lub więcej podzespołów bezpośrednio do powiązanego 
katalogu części.

Żadne dane nie są zbyt małe …

HaynesPro może dostarczać nawet najmniejsze zbiory danych 
za pośrednictwem usług wymiany danych. Możemy dostarczać 
wszystkie typy danych lub małe zbiory informacji z różnych 
modułów danych w celu integracji z Państwa systemem online. 
Przykłady:  ustawienia momentu obrotowego, pojemności, 
procedury, częstotliwość, rysunki, itp.

CONNECT

Workshop Connect™ 
Każdy użytkownik zawsze chce rozpoczynać pracę tam, 
gdzie ją przerwał - niezależnie od urządzenia czy lokalizacji. 
Właśnie z tego względu � rma HaynesPro opracowała Work-
shop Connect. Wszystkie informacje powiązane z kontem 
użytkownika są zapisywane w chmurze, dzięki czemu są 

dostępne z poziomu dowolnego urządzenia. Zapisywane 
informacje obejmują ostatnio przeglądane pojazdy, za-
pisane  prognozy kosztów, zlecenia, specy� czne kon� guracje 
pojazdów i ustawienia użytkownika.
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Co sprawia, że HaynesPro WorkshopData™ - 
Car Edition jest taki wyjątkowy?

  Najlepszy stosunek cena/jakość na rynku.

  Dane zgodne są ze standardami oryginalnych 
producentów, jeżeli nie podano inaczej - regularna 
obsługa techniczna i naprawy nie będą miały 
wpływu na gwarancję pojazdu.

  Doskonałe uwzględnienie wszystkich wiodących 
marek sprzedawanych na rynku europejskim.

  Płynna integracja z katalogami części, narzędziami 
diagnostycznymi i systemami ERP.

  Dodatkowe narzędzia i moduły danych tworzą 
rozwiązania w postaci pojedynczej aplikacji 
obejmującej wszystkie elementy.

  Unikalny moduł układów 
elektronicznych

  Odniesienia do ogólnych części z 
różnych modułów danych

  Dostępny w 23 językach

Języki

• Angielski

• Niemiecki

• Niderlandz-
ki

• Hiszpański

• Włoski

• Francuski

• Norweski

• Szwedzki

• Duński

• Portugalski

• Czeski

• Węgierski

• Polski

• Chorwacki

• Rosyjski

• Słowacki

• Słoweński

• Rumuński

• Serbski

• Bułgarski

• Fiński

• Grecki

• Turecki

Nośniki danych
HaynesPro WorkshopData™ - Car 
Edition Online - nasza standardowa 
aplikacja online

  Gotowa do użycia

  Szablonowa witryna (opcja)

  Bezpłatne użytkowanie systemu zarządzania licencjami 
VOLT

HaynesPro WorkshopData 
Touch™ – interfejs użytkownika 
dostosowany do tabletów

  Gotowy do użycia

  Szablonowa witryna (opcja)

  Zoptymalizowany do użytku na tabletach

  Użytkownicy mogą logować się za pomocą tej samej 
licencji, co w przypadku WorkshopData – Car Edition 
Online

HaynesPro Data Exchange Services 
– wszystkie nasze dane techniczne 
dostępne poprzez usługi sieciowe

  Częściowa lub pełna integracja 
danych (opcja)

  Pełna swoboda w wyborze wzoru i układu gra� cznego

  Funkcjonalne i efektywne rozwiązanie Oferujemy 
różne możliwości integracji danych, począwszy 
od prostych odsyłaczy pomiędzy portalami, które 
można przygotować w zaledwie kilka dni, aż po pełną 
integrację naszych danych technicznych z Państwa 
systemem online.

 nasza standardowa 


