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JITIS - Total Cost of Ownership / Celkové náklady na vlastnictví a provoz vozu
z

JITIS kalkuluje budoucí náklady na vlastnictví a provoz, údržbu a opravy osobního automobilu.

zJITIS je průvodce při posouzení technického stavu konkrétního vozidla a jeho minulé údržby.
zJITIS je expertní systém, pro kvalifikovaný odhad budoucích nákladů před koupí ojetého vozu.
zJITIS porovnává budoucí náklady mezi vozidly a usnadňuje výběr ojetého vozu.
zJITIS doplňuje nabídku poskytovatelů služeb motoristům při ověřování původu a stavu vozu.
Informační systém JITIS vydává a ověřuje „Porovnatelný Certifikát
JITIS“ stavu vozidla a budoucích nákladů, perzonifikovaný
na VIN vozu. Ověřování je prováděno napříč všemi certifikáty,
vystavenými u všech partnerů
v jednotlivých zemích. Certifikát JITIS umožňuje porovnat odlišné modely a vozy
různého stáří z řady zemí.
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B2B
Fleetmanagement
Zákaznické portály
autoservisu
Banky

B2C
Koncový zákazník
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Informační systém JITIS, poskytuje výpočet TCO, který provádí
na základě vybraného modelu a typu vozu, zadání stavu
vozu, profilu řidiče a informací
z řady unikátních databází JITIS.
Tato data jsou zpracována za pomocí unikátních výpočetních
algoritmů a na jejich základě
je proveden výběr náhradních
dílů a cen a celkový výpočet TCO.

Informační systém JITIS zobrazuje:
Možnou minulou „zanedbanou údržbu“ na vozidle, celkové náklady za budoucí provoz
na 3 roky, rozpis nákladů na palivo, údržbu, náhradní díly včetně práce, pneumatiky a amortizaci vozidla na časové ose.
Zobrazení těchto dat je možné
pomocí webové stránky, webservice API, PDF, XML apod.
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Informační systém JITIS umožňuje svojí integrací B2B přípravu pro správu vozových parků, integraci
do zákaznických portálů autoservisů a autobazarů, e-shopů s náhradními díly, finančních a bankovních
institucí a leasingových společností. Výstupní data jsou vhodná k zobrazovaní programatické reklamy.
Informační systém JITIS umožňuje také oslovit konkrétní koncové zákazníky ze segmentu B2C.
Všechny služby Informačního systému JITIS jsou poskytovány jako webový server na adrese tco.jitis.eu
nebo jako webservice API pro integraci do systému třetích stran. Systém JITIS je složený z řady serverů
v cloudu, tak, aby byl zajištěný nepřerušitelný provoz při výpadku některého z nich nebo i více serverů.
Poskytujeme multijazyčné služby a výstupy je možné online přepínat do jednotlivých jazykových
mutací CZ/EN/DE, které jsou neustále doplňovány.
Pro další informace a jednání o konkrétní
implementaci do Vašeho systému,
kontaktujte naše obchodní oddělení.
JITIS CZ s.r.o.
Za Mototechnou 971
155 00, Praha 5
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IČO: 25088378 DIČ: CZ25088378
Společnost byla zapsána 31. října 1996 pod spisovým
číslem C 48579 vedená u Městského soudu v Praze.
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