SKP PRO CEP/MON
SKP PRO CEP lub MON to program użytkowany w ponad 1200 stacjach kontroli
pojazdów, wdrażany od prawie 22 lat na terenie całego kraju.
Zalety programu:

 praca na wszystkich platformach systemowych Microsoft,
 prosta, intuicyjna obsługa,
 automatyczna aktualizacja,
 prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej z możliwością ich wydruku
w wersji papierowej,
 N-REJESTR – umożliwia szybki dostęp do informacji o badaniach technicznych zakończonych wynikiem negatywnym, przeprowadzanych na stacjach
kontroli pojazdów w całym kraju,
 opcjonalne zabezpieczenie baz danych,
 możliwość prostej migracji danych między komputerami (np. po wymianie
sprzętu),
 automatyczne tworzenie plików danych zgodne z przepisami oraz z
systemem CEPiK 2.0,
 pełna zgodność z obowiązującym ustawodawstwem,
 możliwość w pełni automatycznego powiadamiania klientów o zbliżającym się terminie następnego badania technicznego (SMS Zaproszenia),
 gwarantowane wsparcie w pierwszym roku korzystania z oprogramowania
za pomocą wbudowanego mechanizmu zdalnego dostępu,
 możliwość personalizacji ustawień konfiguracyjnych,
 współpraca z czytnikiem kodów 2D (kod umieszczony w dowodzie
rejestracyjnym),
 aktualizowana na bieżąco baza obowiązujących aktów prawnych,
 opcjonalna praca w systemie dla stacji podległych MON/MSWiA z obsługą
badań diagnostycznych (KUT),
 możliwość zwrotu zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego,
 możliwość dodawania 12 zdjęć do przeprowadzonego okresowego
badania technicznego,
 bezpośrednie drukowanie tabliczek zastępczych na atestowanych
materiałach najwyższej, dostępnej na świecie jakości,
 rozbudowany moduł fakturujący zawierający eksport do plików JPK,
 możliwość eksportu wybranych raportów do plików w formacie MS Excel,
 funkcje i rozwiązania podpowiadające diagnoście kolejne czynności,
 wprowadzone zabezpieczenia chroniące diagnostę przed nieprawidłowym
wydaniem decyzji, np. w zakresie orzekania wyniku badania technicznego,
 dodatkowe pakiety oprogramowania (np. AutoVIN, Katalog SKP), które są
potężnymi narzędziami wspomagającymi pracę diagnosty.

AutoVIN® to autorski program firmy JAPA Software
 możliwość wstępnej weryfikacji wg numeru VIN,
 oprogramowanie rozkodowuje m.in. datę produkcjii
większość marek pojazdów na podstawie numeru
seryjnego.
Własne katalogi danych technicznych
•katalog DIP z danymi technicznymi pojazdów,
dla których wystawiono dokument DIP.
•Katalog marek i modeli udostępniany przez MC/COI
do prerejestracji pojazdów.

fisVAKT

SKP SMS
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SKP SMS
Dodatkowa sekcja w programie SKP PRO CEP.
Stacja płaci tylko za wysyłanie SMS-ów po wykupieniu
odpowiedniego pakietu.

Inne produkty:
Zestaw cryptoCertum
Niezbędny nośnik certyfikatu wydawanego przez MC.
Uumożliwia autoryzację przy współpracy z SI CEPiK.

Czytnik kodów kreskowych 2D + uchwyt
Przeznaczony do dekodowania kodów w dowodach
rejestracyjnych.

W skład pakietu SKP PRO CEP wchodzą: Program AutoVIN®, VIN
Katalog, FISVAKT, Zaproszenia, Terminarz Zleceń, Raport SKP
(podsumowania kasowe i raporty obrotów), SKP Kopie bezpieczeństwa oraz następujące moduły: Ustawy i Rozporządzenia + ADR,
Drukowanie tabliczek zastępczych, Współpraca
z drukarkami
fiskalnymi pracującymi z protokołami: NOVITUS, THERMAL,
POSNET, ELZAB, Zdalny dostęp do SKP PRO, Archiwum SKP,
Wnioski, N-REJESTR, Analiza graficzna.

„SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki
ul. Sacharowa 21/31, 92-524 Łódź
tel. 602 710 688, tel. /faks: 42 673 48 14
biuro@sunrise-phu.pl | www.sunrise-phu.pl

Program komputerowy FisVAkT
Obsługa wszystkich czynności związanych z fakturowaniem.

Tabliczki znamionowe zastępcze
Aluminiowe, anodowane oraz drukowane na folii
aluminiowej. Wzór zgodny z aktem wykonawczym.

Monitorowanie
certyfikatów

Monitorowanie certyfikatów
Opieka nad certyfikatami tj. pilnowanie terminów
ważności poszczególnych certyfikatów oraz sporządzanie wniosków, żądań certyfikacyjnych, instalacji
certyfikatów itd.

AUTODATA

AUTODATA on-line
Dane sewisowo-naprawcze pojazdów osobowych
od 1959 roku. Dane diagnostyczne motocykli.
Geometria kół samochodów osobowych lub o dmc
powyżej 3,5 t.
Pomoc doradcza
SITK RP O/Krosno z udziałem „SUNRISE” P.H.U.
minimum raz w roku organizuje płatne spotkania.
Można również skorzystać ze stałej pomocy
doradczej, która jest osobną usługą świadczoną dla
SKP i zatrudnionych w niej diagnostów samochodowych.

Szczegóły dostępne są na stronach www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl.

