
XENTRY Operation Time

Innovative. Intuitive. Inspiring.
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Postęp oznacza znajdowanie nowych perspektyw. 
Zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób można 
zauważalnie usprawnić przepływ pracy w handlu 
detalicznym. Odpowiedzią są nasze innowacyjne 
narzędzia, które zrewolucjonizują Państwa codzienne 
procesy warsztatowe.
 
Z XENTRY Operation Time (następca ASRA) zwiększacie 
Państwo szybkość poszukiwań - i współczynnik trafień. 
Intuicyjna obsługa jeszcze nigdy nie ułatwiała tak 

bardzo oszczędzania czasu i zwiększania sprzedaży.
Odkryj, jak możesz w pełni wykorzystać potencjał 
swoich aplikacji. 
 
Powodzenia w pracy!

Czas na coś nowego.
Pracuj bardziej intuicyjnie, szukaj szybciej, znajdź lepiej - miej więcej czasu na to, 
co najważniejsze. Z przyjemnością wdrożyliśmy to, co zostało zasugerowane przez 
rynki.

Nie tylko intuicyjny w użyciu i szybki w zrozumieniu, ale także kompatybilny z tabletami: Jak wszystkie nowe aplikacje XENTRY, XENTRY Operation Time 
daje Państwu więcej swobody! 
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Więcej informacji w krótszym czasie.
Od teraz możesz w mgnieniu oka uzyskać wszystkie niezbędne informacje 
na temat wymaganych godzin pracy i stanowisk pracy. Ponieważ XENTRY 
Operation Time jest teraz bezproblemowo zintegrowany z XENTRY TIS.

Oznacza to, że nie trzeba się już wylogowywać z portalu 
XENTRY. A interfejs użytkownika jest teraz bardziej 
intuicyjny i łatwiejszy do zrozumienia - idealny nie tylko 
dla nowych współpracowników.

Co nowego w XENTRY Operation Time?
•  Specyficzne dla VIN filtrowanie i wyszukiwanie 

stanowisk pracy
•  Aplikacja na urządzenia mobilne: wygodne badania na 

tabletach
•  Integracja z XENTRY Portal w celu optymalnego 

połączenia aplikacji i informacji w sieć
•  Ulepszone funkcje wyszukiwania (wyszukiwanie 

pozycji roboczych według lokalizacji usterki, numeru 
dokumentu WIS i numeru części)

Kto korzysta z XENTRY Operation Time?
Po prostu wszyscy: doradcy serwisowi, kierownicy 
warsztatów, technicy, osoby odpowiedzialne za 
gwarancję i kulancję - i nasi klienci!

Co z tego masz?
• Prosta i intuicyjna obsługa 
•  Oszczędność czasu podczas wyszukiwania 
•  Wyższa dokładność, niższy poziom błędów 
•  Zwiększenie obrotów dzięki optymalizacji procesów i 

przygotowania 

Co mają z tego nasi klienci? 
•  Szybsza informacja i krótszy czas oczekiwania 

Uwaga:  
ASRA będzie nadal dostępna dla wszystkich użytkowników programu XENTRY Operation Time, dopóki nie 
zostanie oficjalnie wycofana z użytku.!

XENTRY Operation Time jest obecnie dostępny dla wszystkich użytkowników jako zintegrowana aplikacja m.in. w 
XENTRY TIS i XENTRY Workshop. Od 2022 r. użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji XENTRY Operation 
Time bezpośrednio poprzez samodzielną ikonę w XENTRY Portal.
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I co jeszcze?
 
XENTRY Operation Time nie jest jedyną innowacją w XENTRY Portal - jest częścią całej sieci innych aplikacji, 
które razem stanowią kamień milowy w handlu detalicznym: XENTRY TIS, XENTRY WIS i moduł Dynamic Wiring 
Diagram (DWD).

Jest jeszcze więcej do przeżycia!
Czy chciałbyś jeszcze intensywniej doświadczać innowacji? Następnie odwiedź naszą stronę kampanii z 
dalszymi informacjami na temat XENTRY Operation Time w XENTRY Portal pod adresem: 
https://xentry.daimler.com/


