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EurotaxGlass’s – Cine suntem

EurotaxGlass’s este liderul european în furnizarea de 
informa Ńii, solu Ńii software şi servicii de consulan Ńă de 
business pentru domeniul auto din Europa

Cu un procent de recunoa ştere a m ărcii de c ătre consumatorii 
din Europa de 90%, cele trei branduri puternice ale com paniei, 
Eurotax, Glass‘s şi Schwacke sunt recunoscute pentru 
caracterul neutru, independent şi obiectiv  cu care reflectă
pia Ńa auto din Europa.
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EurotaxGlass’s – Directii de business

1.Furnizarea de date obiective despre masini noi;

2.Evaluarea şi previzionarea valorii autovehiculelor rulate;

3.Estimarea costurilor de repara Ńii;

4.Market Intelligence.



EurotaxGlass’s – Segmente de piata acoperite

ClienŃii noştri provin din următoarele arii legate de domeniul auto:

• companii de asigurare
• companii de leasing
• companii cu flotă auto sau cu flotă în administrare
• bănci şi alte companii de finanŃare
• distribuitori/dealeri auto
• companii de service/reparatii şi întreŃinere auto
• producători auto
• companii de audit



EurotaxGlass’s – Segmente de Piata si Zone Geografice
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EurotaxGlass’s - Produse

Produsele noastre au la bază:

• O metodă unitară de stocare a datelor la nivel european, permiŃînd 
realizarea de comparaŃii la nivel pan-european

• O metodă de evaluare a datelor bazată pe un nucleu matematic şi 
pe algoritmi de calcul complecşi care permite:

� Identificarea vehiculelor şi a specificaŃiilor tehnice 
� Calcularea valorii reziduale 
� Previzionarea valorii reziduale şi
� Estimarea costurilor de reparaŃii. 

Componentele software rezultante stau la baza tuturor produselor
EurotaxGlass’s în format digital.



EurotaxGlass’s – Raw Data / IDD

Modulele componenete ale bazei de date IDD sunt:

Modul Scurta Descriere

Basic: 
New / ALL

Modalitatea de identificare a vehiculului, date tehnice de baza, ultimul pret nou 
in echipari standard. Orice configuratie a bazei de date necesita modulul Basic.

Equipment: 
New / ALL

Detalierea echiparii standard, dotari optionale, pachete de dotari optionale, 
formule si conditionari, coduri de comanda conform specificatiei producatorului. 
Datele continute in acest modul respecta standardizarea ESACO

Price history Istoria pretului nou pe echipare standard, conform modulului basic

Additional 
consumer data

Informatii aditionale pentru aplicatii de tip B2C (Garantie, Performante si 
Consum, Cauciucuri, Jante, etc..)

Additional 
technical data

Informatii tehnice detaliate (Serie Sasiu, Motor, Transmisie si Cutie de viteze, 
Masa si Dimensiuni)

Valuations Valori de vehicule rulate (pret de Trade in si Retail, curbe de depreciere, corectii 
procentuale fata de curba master-ului precum si corecti de kilometraj) 

Forecasts Previzionare valoare de rulata (Trade in si Retail in %...)

Media Imagini, video, rapoarte de testare

International 
Links/Systems

Coduri de colaborare cu Baze de date IDD din alte piete europene.



• Autoturisme, maşini de teren, utilitare <3,5t
• 50 de mărci
• PreŃ de nou istoric 
• Valoarea vehiculului rulat (vânzare/cumpărare)
• Mai mult de 65 000 tipuri
• Echiparea de serie (standard) şi echiparea opŃională (cu preŃ)
• Fişa vehiculului evaluat in format *.pdf
• Actualizare lunară a valorilor
• Ajustarea valorii în funcŃie de vechime şi kilometraj 
• Lista dotărilor de serie
• Ajustarea valorii în funcŃie de dotările opŃionale (cu preŃ)
• SoluŃia poate fi integrată cu alte module: CRM, gestionarea stocurilor, 

soluŃii de calcul al costurilor de reparaŃii, publicare stocuri pe internet

EurotaxGlass’s – Autowert Online



EurotaxGlass’s – EurotaxRepairEstimate (ERE)

• EurotaxRepairEstimate (ERE) este un 
produs software cu interfaŃă grafică pentru 
calculul costurilor de reparaŃii în daunele auto, 
destinat companiilor de asigurare şi 
service-urilor auto. 

• Produsul oferă preŃul pieselor de schimb , 
timpii de manoper ă cu eliminarea timpilor suprapuşi, 
costul materialelor de vopsitorie şi timpii de manoper ă de vopsitorie , 
imagini detaliate ale pieselor de schimb, calculul costurilor pentru 
înlocuirea partială a pieselor

• Produsul conŃine informaŃii despre autoturisme, maşini de teren şi utilitare 
uşoare (<7,5t) produse în ultimii 15 ani.



ERE - Beneficii

• Calcul rapid şi uşor datorită interfeŃei grafice ce ghidează intuitiv utilizatorul

• Conceptul de grupe avariate la care se calculează daunele accelerează 
procesul de calcul şi oferă o bună privire de ansamblu asupra calculaŃiei

• Datorită interfeŃei XML EurotaxRepairEstimate se integrează cu orice 
aplicaŃie software a companiei şi cu aplicaŃiile de la terŃi

• CalculaŃiile pot fi realizate ca deviz estimativ, comandă sau factură, în 
format .pdf sau .doc

• Necesită un timp minim de instruire; după câteva minute de învăŃare se 
poate realiza primul calcul al daunelor

• Actualizarea lunară menŃine fondul de date la zi

• Produsul a fost realizat în baza cerinŃelor din practica în domeniu. 
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