פתרונות ממוחשבים מתקדמים
לעולם הרכב

2022
כל הזכויות שמורות למ.ר.מ בע"מ

חברת מ.ר.מ – מידע רכב ממוחשב בע"מ נוסדה בשנת 1992
תחום עיסוק :פיתוח תוכנות ומידע בתחום השמאות ,עלויות תיקונים לתאונות
ותיקוני אחזקה ,מסחר אלקטרוני בחלפים ,נהיול ארועי תאונות עם שיערוך
נזק אוטומטי ופיתוחים בתחום הטלמטיקס.
לקוחות בישראל :לקוחות מוסדיים משרד הביטחון – צה"ל ,חברת הביטוח
הממשלתית ענבל ,כלל ביטוח ,מנורה מבטחים ,הפניקס ,שומרה ,ביטוח
ישיר ,ביטוח חקלאי ,שירביט ,אלבר ,אלדן ,אופרייט ליס ,ליס  4יו ,קלאוטו
פריים ליס,עיריית תל אביב ומאות משרדי שמאים.
באמצעות : Auto3P IL
לקוחות  Onlineמאות מוסכים,יבואני החלפים ,ספקי חלפים חברות ליסינג.
ניהול מערכות מידע בהיקף של  10,000תיקונים ליום
מעל  2מיליארד  ₪תיקונים בשנה
ניהול המידע בעולם באמצעות :Auto3P(Europe)AG
ישראל,בריטניה )אירלנד( ,טורקיה ,בולגריה ,רומניה צ'ילה וארצות דרום
אמריקה ,אוסטרליה.

מרכז מחקר ופיתוח  -תוכנה ומידע
 מרכז הפיתוח של החברה הממוקם בהוד השרון מתמחה
בפיתוח תוכנות ומאגרי מידע בתחום הרכב ,ביטוח ושמאות.
 פיתוחי תוכנה ומידע קטלוגי המבוסס על מערכות מידע של
יצרני הרכב
 תוכנות ומידע להפקת אומדני נזק לשמאות ,תביעות רכב,
ניהול תיקוני אחזקה ,מסחר לחלפים ,מערכות לניטור רכב,
זיהוי תאונה ,וביטוח לפי שימוש.
 פתרונות תוכנה ,לניהול ,תהליכי עבודה ,קשרי לקוחות,
תקשורת  ,מערכות תומכות  GPRS GPSומערכות UBI
 מערכות ענן ,שרותי SAAS
 מסחר אלקטרוני לחלפים B2B
 תמיכה מלאה בטכנולוגיית המובייל

שיווק בעולם באמצעות חברת השיווק Auto3P

למעלה מ 10,000תיקים מנוהלים באופן
יומי
למעלה מ 2,000,000תיקים מנוהלים
במערכת בשנה
למעלה מ 60ציי רכב ברחבי העולם
משתמשים בשירותי החברה

בין לקוחותינו ,בארץ ובעולם

תחומי פעילות עקריים
פיתוח
מידע
בתחום
עלויות
תיקון
הרכב

מאגר מידע
של נתוני
הרכב –
מספרים
קטלוגיים,
שעתונים,
תיקונים
וצביעה
מספרי שילדה

Horizon - תחומים

חברת מ.ר.מ – מבנה וארגון
יו"ר ומנכ"ל משותף
ניהול כולל ומכירות
אורי מימון

מנכ"ל משותף
מנהל פיתוח תוכנה דאטה
אורן גפני

מחלקת פיתוח תוכנה
ואינטגרציה

מחלקת פיתוח
ועדכון המידע
ורה גרונוולד

אבטחת מידע ומשתמשים
מחלקת גרפיקה ניהול
ופיתוח אתרי החברה
ברי אראל 2

פיתוח קטלוג סוזוקי,

הנה"ח משאבי אנוש,

עריכת מצגות ,סרטים

מזכירות וניהול תפעולי

תמי אראל

עזרא ג'רפי

אורן גפני

4
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2

מחלקת שרות
לקוחות והדרכה
דני שמואל

3+4

4

חברת הביטוח

ניהול  Onlineלמערך השמאות
והתביעות בחברת הביטוח

 ניהול אומדנים ראשונים ,קבלת אומדן ראשוני מטאבלט – מיידי
 ניהול בקרת חיובים אוטומטית
 ניהול קבלת אומדני הנזק ,תורי עבודה בחברת הביטוח
 אפשרות לניהול רכש חלפים מקצועי ממגוון מקורות
 ניהול ארועי תאונות ושיערוך נזקים אוטומטי FEOL / FNOL- Online
באמצעות התקן מדבקת חלון ברכב.
 מערכת לניהול פוליסות ע"פ שימוש
 הפקת דו"חות

שמאות
 אומדן ראשוני בשטח ו/או הצעת תיקון באמצעות טאבלט
 תיעוד הרכב


קבלת נתוני הרכב היישר מרשות הרישוי

 שימוש בקטלוג חלפים
 השוואת מחירי חלפים בזמן אמת
 שיתוף מערכתי באינטרנט בין כל הגורמים –
מוסך ,מבטח ,בעל הרכב ועוד
 אינטגרציה למחירון "לוי יצחק"
 הטאבלט מאפשר עבודת שטח מושלמת לחברות ליסינג
והשכרה לבדיקות רכב ,שמאות גמר עסקה ,קבלה ומסירת רכב

ניהול שמאות והצעות תיקון
 Onlineבטאבלט

קטלוג מולטיקט

 הקטלוג מבוסס על כ  64קטלוגי החלפים של
יצרני הרכב בעולם ,מכיל מעל  5מיליון חלפים
לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון.
 הקטלוג מכיל שעתוני עבודה וצביעה לתאונות
 הקטלוג מכיל חלקי תאונות ואחזקה לרכב
 קטלוג  Onlineובאפליקציה לטאבלט

מולטיקט  -קטלוג חלפים מקוריים
מבוסס על המידע של יצרני הרכב

הצעות תיקון

 הפקת הצעת תיקון מהירה בהתאם לחוק הרישוי במהירות
ובאמינות
 באמצעות קטלוג חלפים מקוריים  ,onlineמחירי חלפים
מקוריים ותחליפיים ,שעתוני עבודה וצביעה
 שירותי מסחר לחלקים חדשים ומשומשים
 תקשורת דואלית בין שמאי ביטוח ,להעברה ו/או קבלת אומדני
הנזק
 לבעלי תוכנות ניהול "מוסכית " ,"2020נשר"" ,פריוריטי"
ו"תפנית" מתאפשרת גישה ישירה לשירותי המערכת

מערכת לניהול הפקת
הצעות תיקון ללקוח

אוטוסנס

 ניהול אירועי תאונות ושיערוך נזקים Online
 דיווח תאונות בזמן אמת ) (FNOLבאמצעות מדבקת
חלון המאפשרת קבלת שיערוך נזק אוטומטי )(FEOL
 מערכת לניטור כלי רכב המאפשרת ניהול ביטוח עם
תחשיב פרמיה המותאם לפי שימוש והתנהגות נהג
) (UBIובשמירה על צנעת הפרט.

לחברות ביטוח וציי רכב
באמצעות ניטור

FNOL / FEOL

 - FNOL/FEOLניהול וניתוח תאונות
בזמן אמת

מ.ר.מ מתמחה בניתוח הכוחות הפסיקלים בעת התאונה אשר
משודרים לשרתי הענם של מ.ר.מ ומפיקה שיערוך נזק אוטומטי
מערכת זו מסייעת לשמאי הרכב או בוחן הרכב לבצע השלמת
אומדן נזק המבוסס על המידע הפסיקלי ותמונות הנזק אשר
מועברת בעת התאונה והכל על בסיס פלטפורמת ההוריזון וכלי
החישוב של "אומדן בקליק אחד“ .מערכת למידה עצמית אשר
מחדדת את הדיוק מתאונה לתאונה.

ניהול תיקונים
 מערכת מתקדמת לניהול מערך ובקרה על תיקוני תאונות,
אחזקת רכב וטיפולים באמצעות פלטפורמת ענן
 בקרה מלאה של חיובי המוסכים וספקי החלפים
 כלים לניהול קיטים לטיפולים
 רכש חלפים מקצועי ממגוון מקורות במכרזי מסחר ממוחשב
ואוטומטי
 ניהול קבלת ומסירת רכב
 מעקב כמות תיקונים  Onlineהצגת מיקום כלי הרכב בתיקונים
 ניהול תקציבי תיקונים לחברות גדולות

מערכת  Horizonלניהול
תיקוני הרכב לציי רכב וליסינג

מרכז מקוון למידע על
חלקי רכב הגדול בעולם

חלפים
תיקונים
מידע
ניהול
מרכז



רכב פרטי ,מסחרי ,משאיות ,אופנועים.



מרכז המידע מאפשר לך נגישות לכ  1000מפעלי חלפים לרכב בעולם .כל
זאת תוך התאמה ליבואני החלפים בישראל ולמחירוני החלפים שלהם .המידע
כולל מחירוני יבואני הרכב ומחירוני יבואני חלפים תואמים )כ 100 -יבואנים(



המידע כולל את מחירוני החלפים המקוריים ,התואמים  /תחליפים



מחירונים בכל תחומי הרכב :חלקי המרכב ,מתלים ,בלמים ,הגה ,מנוע,
שמשות ,מזגן ,חשמל ,ועוד...



התאמות בין מספרים קטלוגים מקוריים ,בין יצרני הרכב השונים לבין תעשיית
החלפים המקורי תואם ותחליפי ,כ 20 -מיליון הצלבות מק"טים



מערכת מעודכנת המשקפת ללקוח את המחירים האטרקטיביים בשוק



היסטוריה למחירי החלפים



אומדן ראשוני אמיתי!

פרטי אחריות
לחלק

מסחר בחלקי חילוף

 מערכת מסחר לחלפים חדשים ומשומשים  -מקושרת
למרבית יבואני וספקי החלפים בישראל
 המערכת מקושרת לאומדני הנזק/בחינת רכב ומאפשרת
באינטגרציה להפעיל מכרזי חלפים






מכרז חלפים ממוחשב – בקליק אחד
גישה למגוון רב של יבואני וספקי חלפים
ניהול אספקת חלפים
חלקי תאונות ומכני
מעקב משלוחים

מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

מערכת לבקרת חיובים אוטומטית

בקרת חיובים

 שידור ישיר של חיובי התיקונים ,מכל מוסך ,מכל ספק לשרתי מ.ר.מ.
 בדיקה אוטומטית לכל חיוב – כל פריט נבדק!
 מערכת הבקרה מקושרת להסכמי התיקונים השונים ובודקת את
ההנחות הנדרשות ע"פ ההסכמים השונים לכל תיקון ותיקון
 הצגת החשבון הממוחשב בהגיעו לשרת הבקרה וזיהוי החריגים:
מק"ט שגוי ,מחיר שגוי ,הנחה שגויה
 אבחון ובקרה לכל שלב בתהליך לכל חיוב :הפרשים בבדיקה ,חיוב
גדול מאישור בוחן /שמאי ,ועוד
 שקיפות מקוונת לכל הגורמים המעורבים בטיפול ברכב או בתיקונו
 אינטגרציה לקבלת החיובים מכל תוכנות המוסכים המקובלות בשוק.






כל מק"ט לכל חלק – נבדק
כל מחיר נבדק
כל עלויות העבודות מושוות להוראות הביצוע ו/או קוד שעתון יצרן
כל רמות ההנחה נבדקות לכל פריט ופריט

תודה על ההקשבה!
מ.ר.מ מידע רכב ממוחשב בע"מ
טלפון077-7388888 :
פקס077-7388880 :
מיילmrm@mrm.co.il :
www.mrm.co.il
כתובת :רח' החרש  ,36אזור תעשיה שרונים ,הוד השרון 45800

