mrf begtest

via Bilvision

För bättre och smidigare
begagnataffärer.
Tillhör försäljning eller inbyte av begagnade fordon en del av din
affär? I så fall kan vi rekommendera en effektiv och strukturerad tjänst som säkerställer kvalitet i affären genom sju tydliga
steg. Med MRF BegTest, Sveriges mest använda testsystem för
kvalitetssäkring av inbyten, lägger du grunden för en bra
begagnataffär.

Med MRF BegTest hanterar du både testprotokoll och varudeklaration på
ett enkelt och smidigt sätt vilket ger dig bättre kontroll över din inbytesaffär. Systemet är en integrerad del av Bilvision där varken nya inloggningsuppgifter eller installationer behövs. Resultatet är ett modernt
inbytestest som förbättrar begagnatprocessen för din verksamhet.
MRF BegTest består av sju tydliga steg där användaren granskar fordonet
och skapar ett testprotokoll som ligger till grund för varudeklarationen.
Användaren kan genomföra dessa steg antingen via da¬tor eller läsplatta. Genom en registreringsnummersökning genereras automatiskt
relevant fordonsdata. Informationen kommer från Transportstyrelsens
vägtrafikregister samt externa informationskällor och sammanställs på ett
användarvänligt sätt.
Med hjälp av MRF BegTest säkerställer du att din verksamhet följer de
lagmässiga krav som i dag finns vid begagnatförsäljning. De skador som
kan finnas på ett begagnat fordon identifieras och dokumenteras inför en
försäljning - det finns även möjlighet att ladda upp bilder och automatisera fordonsvärderingar. Med MRF BegTest sammanställs även dina
arbets- och materialkostnader för eventuella reparationer av ett fordon
på ett övergripligt sätt. Sammantaget ger MRF BegTest underlag till ökad
lönsamhet och minskad risk för reklamation för din verksamhet.
Ni kommer enkelt igång med MRF BegTest genom att teckna ett abonnemang hos Bilvision. En månadskostnad utgår sedan baserat på hur många
driftställen ni har.

fördelar
•

Inkludera och ladda upp foton
på skador eller brister på
fordonet.

•

MRFs nya varudeklarationsblankett integrerad och
automatiskt ifylld.

•

Tillgång till automatiserad
fordonsvärdering från både
Bilpriser och Autovista.

•

Efter utfört test kan verkstaden enkelt skicka informationen inom organisationen via
mailfunktion vilket minimerar
onödigt pappersarbete.

•

Systemet kan användas på
bärbara enheter vilket gör att
användaren enkelt och smidigt
kan utföra tester med en
läsplatta.

•

När fordonet säljs via
Bilvision kan du automatiskt
skriva ut varudeklaration från
MRF BegTest.

•

Utförda tester sparas i ett
elektroniskt arkiv.

Använd MRF BegTest och lägg grunden för en lönsam begagnataffär.

>> Kontakta oss om du vill veta mer: info@bilvision.se

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för
seriösa och professionella bilåterförsäljare och verkstäder. De för talan för återförsäljare i Sverige och sätter branschstandard. MRF-märket symboliserar en trygg bilaffär och en garant för ett kvalitetsmässigt utfört arbete på verkstaden.
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