
H 
VDFM συνιστά μια ανερχόμενη 

Ελληνική εταιρεία παροχής υπη-

ρεσιών ευρωπαϊκών προδιαγρα-

φών, η οποία δραστηριοποιείται στον 

τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με βα-

σικό αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων 

διαχείρισης ζημιών, συντήρησης οχημά-

των και αναλύσεων προσδιορισμού των 

αιτιών οδικών ατυχημάτων. Οι τελευταί-

ας τεχνολογίας υπηρεσίες που παρέχει 

εγγυώνται τα καλύτερα και ασφαλέστε-

ρα αποτελέσματα σε περίπτωση βλάβης 

ή ατυχήματος οχημάτων. 

Για το σκοπό αυτό, επέλεξε να αντιπρο-

σωπεύσει το λογισμικό της «GT MOTIVE» 

σε Ελλάδα και Κύπρο και να δημιουργήσει 

καινοτόμες  πλατφόρμες που να προσφέ-

ρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανί-

ας.  Η συνεργασία με την Gt Motive, που 

έχει ως  βασικό  μέτοχο  τη Mitcell Group 

(έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους 

software της Αμερικής σε θέματα διαχεί-

ρισης ζημιών Motor και Life), είναι ιδι-

αίτερης σημασίας, δεδομένου ότι η άρ-

τια οργάνωση της εταιρείας, καθώς και 

τα τεράστια κεφάλαια που επενδύει κάθε 

χρόνο για τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά 

παροχές (130M),  παρέχουν τη δυνατότη-

τα στην ελληνική αγορά να απολαμβάνει 

υπηρεσίες ανώτατου τεχνολογικού επιπέ-

δου, στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Οφέλη που παρέχει η VDFM  

Εξοικονόμηση κόστους: προσφέρει τις 

οικονομικότερες και αποδοτικότερες λύ-

σεις στην αγορά.

Εξοικονόμηση χρόνου: παρέχει τη δυ-

νατότητα επιλογής των απαιτούμενων 

εργασιών βάσει προεπιλεγμένων φίλ-

τρων, χωρίς να απαιτείται η καταγραφή 

τους από τον ίδιο τον χρήστη.

Service Οχήματος: παρέχει όλες τις πληρο-

φορίες που απαιτούνται για το εκάστοτε όχη-

μα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα-

σκευαστή, με αυτόματο προσδιορισμό βάσει 

χιλιομέτρων ή ετών χρήσης του οχήματος.

Ελεύθερη Πρόσβαση στην Πλατφόρ-

μα Εκτίμησης: δεδομένου ότι οι πληρο-

DATA ΟΧΗΜΆΤΩΝ 
ΕΡΓΆΛΕΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΆΠΆΡΆΙΤΗΤO ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI THN ΆΚΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Περιλαμβάνει επίσημα στοιχεία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως χρόνους εξαγωγής-
τοποθέτησης και επαναβαφής, καθώς και τιμές γνήσιων ανταλλακτικών (μηχανικών και 
φανοποιίας). Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες -μηχανικοί, φανοβαφείς, πραγματογνώμονες, 
ασφαλιστικές εταιρείες- έχουν κοινές και αξιόπιστες πληροφορίες κοστολόγησης εργασιών. 
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φορίες βρίσκονται σε cloud (χώρος απο-

θήκευσης δεδομένων), ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα 

«Εκτίμησης GT ΜOTIVE» οπουδήποτε και 

αν βρίσκεται -στο γραφείο του, στο αμα 

ξοστάσιο ή στο δρόμο- χωρίς να απαιτεί-

ται η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού 

VIN Query (αριθμός πλαισίου οχήμα-

τος): με το VIN Query εν-

σωματωμένο στην πλατ-

φόρμα, η ταυτοποίηση 

του εξοπλισμού του οχή-

ματος πραγματοποιείται 

μέσω του αριθμού πλαι-

σίου του (VIN). Μοναδι-

κότητα: η VDFM με την 

διάθεση της πλατφόρμας 

της «GT MOTIVE»  διαθέ-

τει ένα μοναδικό σύστη-

μα ταυτόχρονης παροχής 

δεδομένων επισκευής 

συγκρούσεων και συντή-

ρησης οχημάτων. 

Customized  User 

Interface – περιβάλ-

λον εργασίας στα μέ-

τρα σας: το περιβάλλον 

της πλατφόρμας προ-

σαρμόζεται στις εξατομι-

κευμένες ανάγκες του πε-

λάτη και στις προδιαγραφές 

κάθε οχήματος.

Ενσωματωμένο DMS: διαθέ-

τει ενσωματωμένο DMS δίνοντας τη δυ-

νατότητα στον χρήστη να συνδέεται με 

οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ή πάροχο 

επικοινωνίας  

Πληροφόρηση: προσφέρει πλήρη ενη-

μέρωση σχετικά με το χρόνο που απαι-

τείται για τις εξαγωγές – τοποθετήσεις 

όλων των εξαρτημάτων που χρήζουν 

αντικατάστασης ή επισκευής. Η πλατ-

φόρμα ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-

νους αναφορικά με το χρόνο παραλαβής 

ή αναμονής-διαθεσιμότητας, καθώς  και 

τις τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών βά-

σει των επίσημων εισαγωγέων. 

Καινοτομία: έχει ενσωματωμένη μία και-

νοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα πλατ-

φόρμα, δημοπρασιών ανταλλακτικών 

(USED-NEW-AFTER MARKET),  που παρέ-

χει στο χρήστη σε πραγματικό χρόνο ενη-

μέρωση τιμής και διαθεσιμότητας όλων 

των τύπων των ανταλλακτικών, αποτρέ-

GT ESTIMATE – ΌΛΑ ΤΑ OEM ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company 
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Χαρακτηριστικά Επισημάνσεις Προνόμια 

Εκτενής κάλυψη 
μοντέλων 

• Υψηλό  % κάλυψης στόλου  > 95%  (SLA) 
• Ολοκαίνουργια οχήματα < 2 μήνες 
• Υποβολή αιτήματος VIN 

Το υψηλό ποσοστό κάλυψης εγγυάται υψηλή 
αυτοματοποίηση και η αποθήκευση πιθανού αριθμού 
VIN επιτρέπει την ακριβή εξακρίβωση 

Πρόγραμμα Επισκευών • Όλα τα εγχώρια και μεταβλητά OEM 
προγράμματα. 

Απαλοιφή περιττών ανταλ/κών - εργασιών 

Εργασία • Χρόνοι και αριθμοί αναφοράς OEM 
• Δυνατότητα προσθήκης στις κοστολογήσεις 

Η υψηλή πραγματικότητα σε χρόνους OEM 
εγγυάται υψηλή έγκριση/αναγνώριση στα 
συνεργεία. 
Δυνατότητα προσθήκης στην κοστολόγηση με σκοπό 
την εκμηδένιση της επανάληψης. 

Ανταλλακτικά • Περισσότερες  λεπτομέρειες  ανά μοντέλο 
• Στοιχεία  και τιμές OEM 
• Αναγνώριση OEM ανταλλακτικών 
• Δυνατότητα για αγορά ιμιτασιόν 

ανταλλακτικών (προαιρετικό) 

1600 κατηγορίες ανά μοντέλο δίνουν τη 
δυνατότητα για μεγαλύτερο έλεγχο στα τιμολόγια 
των συνεργείων 
Συνεχής ενημέρωση ανταλλακτικών OEM  με 
υψηλή συχνότητα  (ανά 2 μήνες  περίπου) 
Ενημέρωση τιμών ανταλλακτικών (σε καθημερινή 
βάση) 
 

Υγρά • Ποσότητες OEM Στάθμη/Επίπεδα λαδιών σύμφωνα με OEM 

Εκτίμηση • Συντήρηση, Μηχανικά, Αμάξωμα Ανάλυση και σύγκρουση σε μια εφαρμογή / βάση 
δεδομένων. 

GT ESTIMATE -  ΌΛΑ ΤΑ OEM ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
• Πληροφορίες OEM (Original Equipment Manufacturer) 
• Υπηρεσίες συντήρησης 
• Μηχανικές επισκευές 
• Επισκευή αμαξώματος (σύγκρουση) 
• Γραφικό σχέδιο 
• Έρευνα με κωδικό OEM(Original Equipment) 
• Εξακρίβωση VIN 
•Ενσωμάτωση με προγράμματα πελατών 
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ποντας το μέχρι τώρα μοντέλο διανομής 

και διάθεσης τιμοκατάλογων, που παρα-

πέμπουν σε μονοπωλιακές ή κατευθυνό-

μενες αγορές. Μέσω της πλατφόρμας: Ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα σε μό-

λις 24 ώρες να βρει διαθέσιμο το ανταλ-

λακτικό που αναζητά στην πλέον προνομι-

ακή τιμή και με ένα απλό κλικ να υπάρχει 

άμεση διανομή σε σημείο που τον εξυπη-

ρετεί. Τέλος, το  δίκτυο συνεργατών της 

πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα ευρύ, αφού 

εξαπλώνεται και εκτός της ελληνικής επι-

κράτειας. 

Free Customer Service: προσφέ-

ρει δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη 

στους πελάτες που αναζητούν άμεση εξυ-

πηρέτηση.

Η VDFM έχει ως αποστολή να αποτελεί 

τον κεντρικό πάροχο στοιχείων-data της 

παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, συν-

δέοντας αξιόπιστες πληροφορίες μεταξύ 

των φανοβαφέων/μηχανικών, πραγμα-

τογνωμόνων και ασφαλιστικών εταιρει-

ών, με στόχο να τις προσφέρει άμεσα και 

στο μικρότερο δυνατό χρόνο και κόστος 

στους πελάτες της. 

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιεί με τον 

πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις πιο σύγ-

χρονες πλατφόρμες, με στόχο να ικανο-

ποιήσει τις ανάγκες της αγοράς και ιδιαί-

τερα των απαιτητικών πελατών.
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ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΆΣΙΆΣ ΜΕΤΆΞΥ ΤΗΣ VDFM Ltd ΚΆΙ ΤΗΣ GT Motive 
H VDFM Ltd, ως επίσημος αντιπρόσωπος της GT Motive, θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα και Κύπρο. Η εν λόγω συ-
νεργασία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα και Κύπρο θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης λογι-
σμικού της GT Motive για την ορθολογική και βέλτιστη διαχείριση κόστους και ζημίας.
Η απόφαση της Gt Motive, που έχει ως  βασικό  μέτοχο  τη Mitcell Group (ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους της Αμερικής σε 
θέματα διαχείρισης ζημιών Motor και Life), για ενεργοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της και στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερης ση-
μασίας, δεδομένου ότι η άρτια οργάνωση της εταιρείας, καθώς και τα τεράστια κεφάλαια που επενδύει κάθε χρόνο για τις πιο εξε-
λιγμένες τεχνολογικά παροχές (130M),  δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική αγορά να απολαμβάνει υπηρεσίες ανώτατου τεχνο-
λογικού επιπέδου  στην καλύτερη δυνατή τιμή. 
Τέλος, το γεγονός ότι το λογισμικό της GT Motive θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη επιλογή και η πιο συμφέρουσα, από όσους είχαν 
μέχρι τώρα τη δυνατότητα χρήσης του,  καθιστά την VDFM περήφανο αντιπρόσωπο της εταιρείας, επιδιώκοντας να παρέχει ολο-
κληρωμένη, σύγχρονη και έγκαιρη κάλυψη υπηρεσιών λογισμικού για Ελλάδα και Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.vdfm.gr
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