
WorkshopData™ 
Smart

SmartFIX™ biedt informatie over 
terugroepacties* en technische 
servicebulletins van OEM's 
inclusief symptomen, oorzaken en 
oplossingen, met foutcodes, analyses 
en informatie over het verhelpen van 
storingen.

SmartCASE™ is een handige bron 
van bekende oplossingen en tips 
voor het verhelpen van storingen 
in specifieke modellen, inclusief de 
bijbehorende foutcodes, analyses en 
fixes. 
 
 
*Terugroepacties worden als referentie weergegeven en 
dienen uitsluitend ter informatie.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

Besteed minder tijd 
aan het vinden en 
verhelpen van bekende 
problemen.   
De oplossingen zijn afkomstig 
van fabrikanten en specialisten 
uit de automobielbranche.



SmartFIX™

TECHNISCHE SER-
VICEBULLETINS 
(SMARTFIX™)

Informatie die 
praktische waarde 
toevoegt voor de 
professionele 
monteur.

WorkshopData geeft directe toegang 
tot een groot aantal technische ser-
vicebulletins (TSB's), afkomstig van 
OEM's (original equipment manu-
facturers).

Ons team van technische auteurs past 
de TSB's zorgvuldig aan de wensen 
en behoeften van de gebruikers aan. 
Met één muisklik kan de monteur 
zien of er technische servicebulletins 
beschikbaar zijn voor een bepaald 
voertuig.

De data zijn conform de originele  
OEM-documentatie  

(met TSB's vanaf 2008)

Een centraal toegangspunt tot 
gedetailleerde informatie over 

storingen, oplossingen en defecten, 
die normaal gesproken alleen 

bekend is bij de fabrikant

Met links naar industriestandaard 
identificatiecodes voor een handige 

interface met andere databases

Smart Links naar andere soorten data 
(specificaties, procedures, referenties)

Bekende problemen kunnen hierdoor 
veel sneller worden verholpen. Op 

basis van de beschikbare informatie 
kan een garage besluiten het 

probleem zelf te verhelpen of door 
te verwijzen naar de erkende dealer

Toegankelijk door te 
zoeken op foutcode

Wat maakt HaynesPro SmartFIX™ zo uniek?



SmartCASE™

GEVERIFIEERDE 
OPLOSSINGEN 
EN TIPS 
(SMARTCASE™)

Bespaar tijd en geld.

Met deze Smart-functie breidt 
HaynesPro zijn aanbod uit van 
technische OEM-data tot informatie 
afkomstig van experts in de bran-
che en gereputeerde helpdeskor-
ganisaties. 

SmartCASE™ is een unieke databa-
semodule met storingsgevallen, in-
clusief geverifieerde oplossingen en 
tips voor voertuigen op de Europese 
markt. Deze module helpt de zelf-
standige garage om snel oplossin-
gen te vinden voor problemen met 
een bepaald voertuig, en daardoor 
veel tijd en geld te besparen. 

Zoals alle producten van HaynesPro 
biedt ook deze module duidelijk om-
schreven en passende oplossingen, 
waardoor elke monteur met deze 
data kan werken.

Gerelateerde onderwerpen

Alle bulletins bevatten suggesties 
met andere oplossingen voor verge-
lijkbare problemen.
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Uitbreiding van OEM-dekking Meer dan 5100 unieke 
bulletins van 43 merken

Toegankelijk door te 
zoeken op foutcode

Wat maakt HaynesPro SmartCASE™ zo uniek? 
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RESULTATEN FILTEREN

De gebruiker kan TSB's, cases en te-
rugroepacties filteren door een voer-
tuiggedeelte (motor, stuursysteem 
enzovoort), foutcode, geluid, defect 
of bedrijfstoestand te specificeren.

Voorbeeld

Filtercriteria: Voertuiggedeelte: rem-
men

FOUTCODE ZOEKEN

De WorkshopData™ Smart-bulletins 
zijn te vinden door op foutcode te 
zoeken vanaf de overzichtspagina.

Algemene functies


