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SISTEM SOFTWARE DE ADMINISTRARE SERVICE AUTO / PARC AUTO

      Sistemul software TurboAUTOSERV este o aplicaţie pentru 
administrarea service-urilor auto şi parcurilor auto.
Este un sistem flexibil, adaptabil, “friendly”, permiţând rapoarte conform 
specificităţii utilizatorului, în conformitate cu legea în vigoare. 
      Programul se adaptează dotării cu tehnică de calcul a utilizatorului. 
Recomandăm folosirea de calculatoare (de tip desktop sau notebook) cu 
sisteme de operare Windows 7/8.1/10 având ca periferice imprimante sau 
multifuncţionale laser A4 sau A3.

I. FACILITĂŢI SISTEM

Sistemul e compus din 2 module software:
1. Gestiune magazii;
2. Devize de lucrări şi facturare pentru reparaţii auto.

Sistemul asigură următoarele facilităţi :
- evidenţa intrărilor/ieşirilor pentru : piese de schimb, lubrefianţi, 

consumabile pentru reparaţii auto (în cazul service-urilor auto) sau 
centrelor de cost (vehicule de transport) în cazul parcurilor auto;

- evidenţa manoperei pentru reparaţii;
- intrări/ieşiri pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea 

service-ului/parcului auto;
- devize de lucrări după modelul impus de RAR;
- facturare reparaţii, contracte către terţi;
- balanţe de materiale (piese de schimb, lubrefianţi, consumabile) pe o 

perioadă;
- evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din dotarea 

service-ului auto sau garajelor sau sediilor de firme care asigură 
administrarea activităţilor de reparaţii auto sau întreţinerea 
parcurilor auto. 



- analiză cheltuieli pe centre de cost (pentru fiecare vehicul în parte în 
cazul parcurilor auto);

- personalizarea documentelor cu logo-ul şi codul QR ale firmei care 
implementează sistemul TurboAUTOSERV, asigurarea de linkuri către 
website-uri şi/sau conturi ale clientului pe reţele de socializare;

- interfeţe cu alte aplicaţii (bananţe contabile, fişe şah, jurnale, etc.)

II. SUPORT / SERVICE IT

    Firma LINK MARK SOFT SRL asigură suport tehnic IT (software / 
hardware / consultanţă) pentru implementarea şi exploatarea sistemului 
software orientat client TurboAUTOSERV. Utilizatorul poate opta la un 
contract de achiziţie licenţă software cu o garanţie de 6 luni sau la un 
contract de service IT (software / hardware / consultanţă) negociat în 
funcţie de complexitatea implementării şi exploatării licenţei (“singleuser” 
sau “multiuser”/networking).

II.a. Suport hardware:

     Livrăm, la cerere, calculatoare (desktop, notebook), periferice 
(imprimante/multifuncţionale laser A4/A3) şi licenţe software (Windows 
7/8.1/10; Office) pentru o cât mai bună funcţionare a sistemului 
TurboAUTOSERV.
Furnizăm, opţional, suport tehnic şi consumabile pentru imprimante sau 
multifuncţionale laser (cartuşe toner, reumpleri/”refill” cartuşe) 

II.b. Suport software:

    Asigurăm manual de utilizare, asistenţă online (update module software 
conform modificărilor legislative care pot apărea sau la solicitarea 
utilizatorului: module software suplimentare, reproiectari ale modulelor 
software existente, şcolarizare/consultanţă personal operator) 
Asigurăm imunizarea sistemelor (licenţe antiviruşi/antimalware) pentru 
securizarea bazelor de date, backup-uri periodice pentru salvări ale bazelor 
de date pe suporţi externi (HDD portabile, memory-stick USB).

    Opţional programul poate fi parolat (pe fiecare workstation, în cazul 
exploatării versiunii multiuser, în reţea ).



III. ADAPTĂRI LA SPECIFICUL CLIENTULUI

    Sistemul software sete unul “orientat client”, se adaptează specificului 
activităţii clientului. 

    În cele ce urmează prezentăm o configurare software pentru un service 
auto (grile de introducere/actualizare date; documente generate/listate).



 



   














