
 

  

  

NG FIREWALL 

AUTONEXT 
GESTÃO COMPLETA DE TODAS AS 

ÁREAS DA SUA OFICINA 



 

 

 

AGENDAMENTOS 

 
 

FOLHAS DE OBRA (FO) 

 
 

• Marcações por Matrícula ou Cliente; 

• Marcações para áreas (Oficina, 

Peritagens, etc…); 

• Controlo de vários indicadores tais como 

dívidas, inspeções, trabalhos pendentes) 

enquanto está ao telefone com o cliente; 

• Abertura automática de Folha a partir de 

um agendamento 

 

• Conversão de marcações em folhas de Obra; 

• Status da FO – Bloqueia registo de operações (Ex. 

Quando viatura se encontra em peritagem ou 

quando FO está a ser faturada); 

• Controlo e aviso de kms percorridos, inspeções e 

trabalhos pendentes na criação de FO; 

• Criação de FOs baseadas em planos de 

manutenção; 

• Correta gestão de stocks: Stock na FO é considerado 

em trânsito; 

Planeie, organize e controle toda a atividade da 

sua oficina. 

O AUTONEXT é uma solução criada pela Solunext 

totalmente embebida no PHC que permite o controlo 

geral dos processos das oficinas. 

Boa Tarde Sr. Vitor. 
A viatura 00-00-LM 

encontra-se pronta para 
levantamento. Valor total 

da reparação: 235,55 Euros 

A viatura 00-00-LM tem 

inspeção prevista para o 
próximo dia 02-07-2019. 

COMUNICAÇÃO  

 
 

Seja a enviar um 

SMS ou um e-mail 

comunique de 

forma certeira com 

os seus clientes. 

AUTONEXT 

 
 



Crie os seus próprios planos de manutenção 

para uma determinada marca/modelo, e 

detalhe quais os materiais, que devem 

constar, para posterior sugestão na criação de 

uma folha de obra. 

  

  

TEMPOS ON-LINE 

 
 

• Registo simplificado e on-line do tempo dos funcionários; 

• Ambiente desenhado para Touch; 

• 3 toques para iniciar e 2 para fechar uma intervenção;  

• Gestão de funcionários e seus custos para cálculo 

rentabilidades; 

• Registo em simultâneo em várias Folhas de Obra para 

cada funcionário; 

MONITORIZAÇÃO  

 
 

Monitorize quais são os funcionários 

que estão a trabalhar ou parados; 

que viaturas que devem ser 

entregues; e muito mais… 
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PLANOS DE MANTENÇÃO  
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
 • Organização de viaturas por marca, modelo, matrícula etc, bem como possibilidade 

de adição de mais campos personalizados; 

• Consulta e pesquisa do histórico por Matrícula, cliente ou qualquer outro campo; 

• Gestão de garantias, orçamentos, requisições; 

• Alertas de próximas revisões e inspeções; 

• Gestão de clientes, fornecedores e contas correntes 

CLIENTE RECEÇÃO 

AGENDAMENTO 

Necessidade 
peças? 

ORÇAMENTO 

ORÇAMENTO/REQUISIÇÃO 

FORNECEDOR 

SIM 

RECEÇÃO 

MATERIAL 
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FOLHA OBRA 

REGISTO  

TEMPOS 

REGISTO 

MATERIAL 
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LANÇAMENTO 
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FATURAÇÃO 
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RECIBO 

PAGAMENTO 
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FLUXO AUTONEXT 

 
 

FATURAÇÃO INTEGRADA E OTIMIZADA 

 
 

• Conversão de FOs em faturas em dois cliques; 

• Possibilidade de agrupar famílias de artigos 

(Peças/Serviços) na Fatura de forma a 

sintetizar informação proveniente da Folha de 

Obra 

• Diversas opções de faturação, (respeitando 

orçamento, franquias, etc ) 

SOLUNEXT, LDA 
Rua do FeiraPark, nº 50  4520-632 São João de Ver 

T. 256 310 110   |  F. 256 310 111  |  E. comercial@solunext.pt 

AUTONEXT 

 
 


