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Nowa era informacji warsztatowych: długo oczekiwana, 
nowa generacja produktów poprzedniej generacji WIS 
jest teraz dla Ciebie dostępna – w pełni zintegrowana z 
ekosystemem XENTRY Portal!

Wszystkie opisy techniczne, instrukcje pracy i informacje 
potrzebne do konserwacji lub naprawy są teraz dostępne 
również w XENTRY WIS. Twój nowoczesny system 
informacji warsztatowej ma nowy, przekonujący wygląd, 
może być wygodnie wywoływany samodzielnie lub przez 
XENTRY TIS i może być używany także na tablecie.  

Za jednym naciśnięciem przycisku otrzymasz w każdej 
chwili i z każdego miejsca aktualne i precyzyjne dane 
dotyczące zlecenia warsztatowego. Pozwala to na 
sprawną realizację zamówienia i ukierunkowane działanie.

Nie tylko intuicyjny w użyciu i szybki w zrozumieniu, ale także kompatybilny z tabletami: Jak wszystkie nowe aplikacje XENTRY, 
XENTRY WIS daje Ci więcej swobody!

 Praca strukturalna 2.0
Czy to Mercedes, Maybach czy smart: nic nie działa w handlu  
detalicznym bez codziennie aktualizowanej literatury serwisowej  
dla wszystkich roczników od 1985 roku. I teraz – jest tego więcej.
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Zoptymalizowane funkcjonalności w 
nowoczesnym designie
Zawsze aktualny: centralny system informacji warsztatowej WIS staje się 
jeszcze bardziej wydajny i przyjazny dla użytkownika jako XENTRY WIS.

XENTRY WIS dostarcza Cì i Twojemu personelowi 
serwisowemu wszystkie ważne dane dotyczące 
wszystkich zleceń warsztatowych: zarówno opisy 
techniczne, instrukcje pracy jak i ważne informacje – 
XENTRY WIS jest właściwym miejscem dla precyzyjnej 
realizacji usług konserwacyjnych lub naprawczych.

Co nowego w XENTRY WIS?
•  Aplikacja na urządzenia mobilne: wygodne badania na 

tabletach
•  Integracja z portalem XENTRY: jednolity wygląd i 

uproszczona aplikacja
•  Klienci JAVA/OWS nie są już wymagani
•  Wyszukiwanie informacji o warsztatach, zintegrowane 

z XENTRY Portal
•  Twój Plus – dynamiczny schemat połączeń (DWD). 

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać informacje o 
schematach elektrycznych odpowiednie dla Twojego 
pojazdu.

•  Integracja z istniejącymi procesami posprzedażowymi, 
dla informacji posprzedażowych połączonych w sieć

•  Różne opcje wyszukiwania
•  Integracja z XENTRY TIS

Kto korzysta z XENTRY WIS?
Po prostu wszyscy: odbiorcy usług, technicy 
diagnostyczni, mechanicy, kierownicy G&K, pracownicy 
IT – i nasi klienci!

Co z tego masz?
•  Szybsze wyszukiwanie informacji
•  Uproszczona obsługa dzięki zmodernizowanej 

konstrukcji
•  Bardziej precyzyjne wyszukiwanie informacji i 

oszczędność czasu dzięki inteligentnemu połączeniu  
z XENTRY TIS

•  Szybkie zapoznanie się z koncepcją obsługi WIS/ASRA

Co mają z tego nasi klienci?
•  Szybszą informację

Języki
Interfejs użytkownika i zawartość są dostępne w tych 
językach:

niemiecki 
angielski 
francuski 
hiszpański 
portugalski 
włoski 
holenderski 
duński

fiński 
węgierski 
koreański 
chiński* 
szwedzki 
rosyjski 
polski 
grecki

turecki 
japoński 
czeski 
rumuński 
słowacki** 
norweski** 
słoweński** 
bułgarski**

Niskie wymagania dla dużych korzyści
Aby korzystać z XENTRY WIS, wystarczy dostęp 
do XENTRY Portal. Przedstawiciel Twojego kraju 
przechowuje dla Ciebie dostępy i odpowiednie dane 
użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, 
należy zapoznać się z przewodnikiem dla klientów 
indywidualnych (Portal XENTRY > Konserwacja i 
naprawa > XENTRY WIS). Minimalne wymagania 
dotyczące infrastruktury IT można znaleźć w 
przewodniku Connectivity Guide w XENTRY Portal:  
 
https://xentry.daimler.com

Informacje dostosowane do potrzeb w kilka sekund: Dzięki specyficznemu 
dla FIN wyświetlaniu "Dynamic Wiring Diagram" (schemat połączeń 
dynamicznych), użytkownik otrzymuje tylko schemat połączeń odpowiedni 
dla jego pojazdu.

 *  Uproszczone.
**  Tylko interfejs użytkownika. 

Jeżeli poszczególne dane nie są dostępne w wybranym języku, dokument zostanie wyświetlony w języku, który został wybrany i jest dostępny jako 
następny w systemie (= kaskadowanie języków).

Łatwe, intuicyjne i szybkie wyszukiwanie dzięki najnowszej technologii – 
skorzystajcie z XENTRY WIS w procesie warsztatowym.

https://xentry.daimler.com


I co jeszcze?
XENTRY WIS nie jest jedyną innowacją w portalu XENTRY – jest częścią całej sieci innych aplikacji, które razem 
stanowią kamień milowy w handlu detalicznym: XENTRY TIS, XENTRY Operation Time i 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 WIS w XENTRY Portal pod adresem: https://xentry.daimler.com
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