
PROFESSIONAL WORKSHOP  
INFORMATION SYSTEM



AUTOCOM INFO SYSTEM
Nu lanserar vi Info System – det perfekta tillvalet till CARS och TRUCKS. Info System ger dig  ingående beskrivningar av hur du  
åtgärdar de identifierade problemen på fordonen efter felsökningen. Ett högprofessionellt informationssystem för fordons

verkstäder, där du väljer mellan versionerna Basic, Plus och Max utifrån dina behov.



BASIC

BASIC
Info System Basic är ett baspaket med den mest grund
läggande tekniska  informationen för verkstaden. IDENTIFIERING

• VIN och nummerplåtsidentifikation 
• VIN dekoder

UNDERHÅLL
• Serviceschema (OEM-baserad)
• Utskriftsbar arbetsdokumentation 
• Länkar till generella reservdelar
• Uppföljningsuppgifter
• Extra uppgifter
• Servicetider
• Släcka servicelampa
• Kamremsbyte intervall
• Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)

TEKNISKA DATA
• Drivremmar
• Europeisk typgodkännande
• Emission/utsläpp
• Däckstorlek och tryck
• Åtdragningsmoment
• Luftkonditionering serviceanslutningar

SMÖRJMEDEL OCH VÄTSKOR
• Mängd/volym och typer viskositet 

ÅTERKALLELSER
• Återkallande (OEM-based)

TEKNISK SERVICEBULLETIN 
(SMARTFIX)
•  Tekniska servicebulletiner/ 

servicemeddelanden
• Länk till felkoder och relaterade fall

ORGANISER XPRESS 
(BERÄKNINGSVERKTYG)
• Reparationer
• Service
• Komponentlista
• Totala tider

REPARATIONSHANDBÖCKER
• Kamrem; demontering/montering
• Kamkedja; demontering/montering
• Drivremmar; demontering/montering
• Koppling; demontering/montering
• Manuell växellåda; demontering/montering
• Kylsystem; töm/fyll
• Cylinderhuvud; demontering/montering
• Motormontering; demontering/montering
• Airbag; demontering/montering

REPARATIONSTIDER 
• Summeringsteknologi
• Manuella tider
• Länk till Organiser Xpress

FUNKTIONER



Info System Plus innehåller det mesta som den moderna 
 verkstaden behöver  gällande teknisk data. Det är en mycket 
gedigen informationsbas för den professionella verkstaden.

PLUS

PLUS

IDENTIFIERING
• VIN och nummerplåtsidentifikation 
• VIN dekoder

UNDERHÅLL
• Serviceschema (OEM-baserad)
• Utskriftsbar arbetsdokumentation 
• Länkar till generella reservdelar
• Uppföljningsuppgifter
• Extra uppgifter
• Servicetider
• Släcka servicelampa
• Kamremsbyte intervall
• Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)

TEKNISKA DATA
• Drivremmar
• Europeisk typgodkännande
• Emission/utsläpp
• Däckstorlek och tryck
• Åtdragningsmoment
• Luftkonditionering serviceanslutningar

SMÖRJMEDEL OCH VÄTSKOR
• Mängd/volym och typer viskositet 

ÅTERKALLELSER
• Återkallande (OEM-based)

TEKNISK SERVICEBULLETIN 
(SMARTFIX)
•  Tekniska servicebulletiner/ 

servicemeddelanden
• Länk till felkoder och relaterade fall

ORGANISER XPRESS 
(BERÄKNINGSVERKTYG)
• Reparationer
• Service
• Komponentlista
• Totala tider

REPARATIONSHANDBÖCKER
• Kamrem; demontering/montering
• Kamkedja; demontering/montering
• Drivremmar; demontering/montering
• Koppling; demontering/montering
• Manuell växellåda; demontering/montering
• Kylsystem; töm/fyll
• Cylinderhuvud; demontering/montering
• Motormontering; demontering/montering
• Airbag; demontering/montering

REPARATIONSTIDER 
• Summeringsteknologi
• Manuella tider
• Länk till Organiser Xpress

SÄKRINGAR OCH RELÄER
• Säkringar och reläbox placeringar
• Säkringar och reläer översikt

TEKNISKA RITNINGAR
• Länk till generella komponenter
• Åtdragningsmoment 

GUIDAD FELSÖKNING (VESA)
•  Kopplingsschema; Motorstyrning, 

broms, airbag och luftkonditionering
• Komponentplaceringar och information

FUNKTIONER



MAX

MAX
Info System Max innehåller all teknisk data som den moderna 
verkstaden kan tänkas behöva. Det är det perfekta valet för de 
professionella verkstäderna som behöver allt och det lilla extra.   

IDENTIFIERING
• VIN och nummerplåtsidentifikation 
• VIN dekoder

UNDERHÅLL
• Serviceschema (OEM-baserad)
• Utskriftsbar arbetsdokumentation 
• Länkar till generella reservdelar
• Uppföljningsuppgifter
• Extra uppgifter
• Servicetider
• Släcka servicelampa
• Kamremsbyte intervall
• Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)

TEKNISKA DATA
• Drivremmar
• Europeisk typgodkännande
• Emission/utsläpp
• Däckstorlek och tryck
• Åtdragningsmoment
• Luftkonditionering serviceanslutningar

SMÖRJMEDEL OCH VÄTSKOR
• Mängd/volym och typer viskositet 

ÅTERKALLELSER
• Återkallande (OEM-based)

TEKNISK SERVICEBULLETIN 
(SMARTFIX)
•  Tekniska servicebulletiner/ 

servicemeddelanden
• Länk till felkoder och relaterade fall

ORGANISER XPRESS 
(BERÄKNINGSVERKTYG)
• Reparationer
• Service
• Komponentlista
• Totala tider

REPARATIONSHANDBÖCKER
• Kamrem; demontering/montering
• Kamkedja; demontering/montering
• Drivremmar; demontering/montering
• Koppling; demontering/montering
• Manuell växellåda; demontering/montering
• Kylsystem; töm/fyll
• Cylinderhuvud; demontering/montering
• Motormontering; demontering/montering
• Airbag; demontering/montering

REPARATIONSTIDER 
• Summeringsteknologi
• Manuella tider
• Länk till Organiser Xpress

SÄKRINGAR OCH RELÄER
• Säkringar och reläbox placeringar
• Säkringar och reläer översikt

TEKNISKA RITNINGAR
• Länk till generella komponenter
• Åtdragningsmoment 

GUIDAD FELSÖKNING (VESA)
•  Kopplingsschema; Motorstyrning, 

broms, airbag och luftkonditionering
• Komponentplaceringar och information

KOMFORTELEKTRONIK
•  Kopplingsschema i färg för exempelvis 

klimatanläggning, radio, centrallås, 
airbag, antistöld/larm, ljusmodul

• Panorering och zoomfunktioner
•  Highlight-funktion för att visa ledningar 

och komponenter

VERKLIGHETSFALL (SMARTCASE)
• Verifierade fix och tips
• Länk till felkoder och relaterade fall

VERKSTADSORGANISERAREN
• Arbetsordrar/kostnadsestimering

FUNKTIONER

– Reparationer
–   Underhåll  

och Service
–   Länk till  

partskatalog

– Totala tider
–   Kund- och  

fordonsdatabas
–  Planerings- 

kalender



IDENTIFIERING

UNDERHÅLL

TEKNISKA DATA

SMÖRJMEDEL OCH VÄTSKOR

ÅTERKALLELSER

TEKNISK SERVICE BULLETIN 
(SMARTFIX)

ORGANISER XPRESS 
(BERÄKNINGSVERKTYG)

REPARATIONSHANDBÖCKER

REPARATIONSTIDER 

SÄKRINGAR OCH RELÄER

TEKNISKA RITNINGAR

GUIDAD FELSÖKNING (VESA)

KOMFORTELEKTRONIK

VERKLIGHETSFALL (SMARTCASE)

VERKSTADSORGANISERAREN

VIN och nummerplåtsidentifikation 
VIN dekoder

Serviceschema (OEM-baserad)
Utskriftsbar arbetsdokumentation 
Länkar till generella reservdelar
Uppföljningsuppgifter
Extra uppgifter

Servicetider
Släcka servicelampa
Kamremsbyte intervall
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
Drivremmar

Mängd/volym och typer viskositet 

Återkallande (OEM-based)

Tekniska servicebulletiner/ 
servicemeddelanden
Länk till felkoder och relaterade fall

Reparationer
Service
Komponentlista
Totala tider

Kamrem; demontering/montering
Kamkedja; demontering/montering
Drivremmar; demontering/montering
Koppling; demontering/montering
Manuell växellåda; demontering/montering

Kylsystem; töm/fyll
Cylinderhuvud; demontering/montering
Motormontering; demontering/montering
Airbag; demontering/montering

Summeringsteknologi
Manuella tider
Länk till Organiser Xpress

Säkringar och reläboxplaceringar
Säkringar och reläer översikt

Länk till generella komponenter
Åtdragningsmoment 

Kopplingsschema; Motorstyrning, Broms, Airbag och luftkonditionering
Komponentplaceringar och information

Kopplingsschema i färg för exempelvis 
klimatanläggning, radio, centrallås, airbag, 
antistöld/larm, ljusmodul

Panorering och zoomfunktioner
Highlight-funktion för att visa ledningar 
och komponenter

Verifierade fix och tips
Länk till felkoder och relaterade fall

Arbetsordrar / kostnadsestimering
• Reparationer
• Underhåll och Service
• Länk till partskatalog

• Totala tider
• Kund- och fordonsdatabas
• Planeringskalender

Europeisk typgodkännande
Emission/utsläpp
Däckstorlek och tryck

Åtdragningsmoment
Luftkonditionering serviceanslutningar

MAXPLUSBASIC

SNABBGUIDE 
INFO SYSTEM
Här kan du snabbt och lätt jämföra funktionerna 
i de tre Info Systemversionerna Basic, Plus och 
Max och hitta den lösning som gör din verkstad 
till den bästa partnern för dina kunder.




