
Szerviz-munkalap
Online munkalap készítő, ügyfél és gépjármű nyilvántartó rendszer

www.szervizmunkalap.hu

Kapcsolat: Tóth Gergely

E-mail: ugyfelszolgalat@szervizmunkalap.hu

Tel.: +36 20 333 1305

A Szerviz-munkalap rendszer autószerelő műhelyek, szervizek számára biztosít 

kényelmes eszközt többek között az ügyfelek és gépjárművek nyilvántartásához, 

árajánlatok gyors és egyszerű elkészítéséhez, az elkészült javítások után 

munkalapok kiállításához. Ezt az alkalmazást több mint egy évtized tapasztalataira 

alapozva, valódi szervizek közreműködésével, a maximális használhatóság 

érdekében fejlesztettük ki.

A rendszert folyamatosan továbbfejlesztjük a felhasználók igényeinek megfelelően. 
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Jelenleg az alábbi funkciókat kínálja:

• Ügyfelek nyilvántartása

• Gépjárművek nyilvántartása

• Árajánlatok készítése

• Munkalapok kiállítása

• Árajánlatok, munkalapok exportálása (letölthető, nyomtatható PDF 

formátumban)

• Árajánlatok, munkalapok küldése e-mailben az ügyfél címére

• Árajánlatok, munkalapok másolása

• A lejárt vagy 30 napon belül lejáró műszaki vizsga érvényességű gépjárművek 

listázása, lehetőség azok megjelölésére amelyek üzemeltetőjével megtörtént a

kapcsolatfelvétel és azok levételére a listáról amelyek műszaki vizsga 

felkészítése nem az Ön szervizében történik

• Munkalapok havi összesítése, amellyel könnyen és gyorsan ráláthat az adott 

hónapban lebonyolított munkáira és egy pillanat alatt megtudhatja a szervizbe 

behozott gépjárművek számát és a javításokból származó pontos bevételét 

(külön a munkadíjakat, anyagköltségeket és ezek összegét is) valamint a 

Szerviz-munkalap rendszer használatáért fizetett/fizetendő pontos jutalékot.

• Adatmentés – letölthető tömörített ZIP fájlban, a rendszer figyelmezteti, ha az 

utolsó mentés óta eltelt idő több mint 70 óra és az következő mentés 

esedékessé vált

A rendszer fejlesztésekor a legfontosabb szempont a könnyű és célnak megfelelő 

maximális használhatóság volt. A fejlesztésben résztvevő szervizek javaslatai és 

igényei alapján a következő előnyökkel rendelkező alkalmazás született:

• Rendkívül egyszerű, kényelmes használat

• Minden méretű kijelzőn jól látható letisztult felület

• Internetes, jelszóval védett rendszer, bármikor és bárhonnan elérhető, az Ön 

műhelyében lévő számítógépére nem kell telepíteni semmilyen programot, 
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csak állandó internet kapcsolatra és egy korszerű böngészőre van szükség

• Modern „reszponzív” web technológia amelynek köszönhetően minden 

eszközről (asztali vagy laptop számítógép, tablet, okostelefon) márkától és 

operációs rendszertől függetlenül egyformán jól használható

• Mivel internetes egyszerre bármennyi eszközről használható és az egyik 

meghibásodása esetén másik eszközről azonnal elérhető, adatvesztés kizárva

• 24/7 központi támogatás, fejlesztés és hibajavítás (azonnali beavatkozás)

• A rendszert nem kell megvásárolnia, nincs egyszeri vagy éves díja, 

használatáért kizárólag forgalomarányos jutalékot kérünk, amely a kiállított 

munkalapok munkadíj értékének egy bizonyos százaléka, illetve egy előre 

meghatározott havi minimum összeg, a jutalék a következő hónapban kiállított 

számla alapján egy összegben fizetendő

Példa árajánlat készítésére:
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PDF árajánlat minta:
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PDF munkalap minta:
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