Prezentare GTM MANAGING SERVICES
Companie furnizoare de softuri specializate pentru evaluare daune pe baza platformei
ClaimBox - GT Estimate (GT Motive).
ClaimBox / GT Estimate furnizează informații complete legate de piesele de schimb,
manoperă și vopsitorie, atât pentru reparațiile mecanice cât și pentru cele de caroserie.
Aplicația de mobil Carfix pentru constatarea daunelor și serviciul Market Value pentru
determinarea valorii de piata ale autovehiculelor sunt doua dintre cele mai importante
produse ale companiei GTM pentru industria de asigurari.

Prezența internațională GT MOTIVE
-

Inființare: 1971

-

Acționariat: Einsa Group (59%) și Mitchell International (41%).

-

Cifra de afaceri: € 12,6 milioane (2014).

-

Angajați: 255

-

Volum: 5,1 milioane calculații pe an

-

250.000 ore de training pe an

-

160.000 autorizări pe an

-

Centrul R & D în Galicia

-

Sediul central în Madrid

-

Filiale în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Portugalia.

-

Clienți în mai mult de 20 de țări din Europă

-

Distribuitori autorizați în Cehia, Slovacia, Turcia și România (include Ungaria,
Slovenia, Croatia, Bosnia si Herzegovina, Serbia, Macedonia de Nord,
Muntenegru, Bulgaria, Republica Moldova)

Prezența în România
GTM Managing Services SRL este înființată în anul 2013, are 6 angajați, iar din
ianuarie 2015 este reprezentantul exclusiv al GT Motive SRL, pentru România, Ungaria,
Bulgaria, spațiul ex-Iugoslav și Moldova.

Produse:
GT Motive Estimate: Service, Mentenanță și Reparații
GT Motive Estimate este un instrument de estimare care permite utilizatorilor să
calculeze costul reparațiilor unui autovehicul care a suferit o coliziune, defecțiune
mecanică și/sau urmează să efectueze o inspecție în service. Aplicația oferă informații
cu privire la codurile de piese și prețuri, timpii normați de manoperă și materialele/orele
de manoperă pentru vopsitorie.
Funcționalități GT Motive Estimate:
a) Soluție de referință pentru piața pieselor de schimb: toate părțile implicate pot
accesa, vizualiza, crea, împărtăși și încărca estimări de daune într-o singură
aplicație.
b) Coliziune, defecțiune mecanică și revizii periodice: singura soluție care include
informațiile necesare pentru estimările de daune, reparații mecanice și revizii
periodice, cu posibilitatea de a combina toate cele trei tipuri într-o singură
estimare.
c) Fiabilitate: Baza de date și informațiile tehnice GT Motive sunt cele mai
complete, mai fiabile și detaliate de pe piață. Acoperă practic toate autoturismele,
autovehiculele comerciale și SUV-urile utilizate în Europa. Include informații

privind prețurile, codurile de piese, timpii normați de manoperă și intervalele de
revizie pentru fiecare model.
d) Portabilitate: soluția poate fi utilizată pe toate dispozitivele mobile, cum ar fi
tabletele si telefoanele inteligente.
e) Gestiune inteligentă: toate informațiile generate de aplicație pot fi folosite pentru
a analiza modul de utilizare al programului, pentru a crea rapoarte și a pune în
aplicare modalități de îmbunătățire.

Caracteristici tehnice:
a) Soluție Cloud: ca o aplicație web, aceasta poate fi accesată de pe orice
calculator cu acces la internet, fără a instala vreun software. Este actualizată
permanent și oferă posibilitatea de a distribui estimări între utilizatori;
b) Completare offline: GT Motive Estimate Hybrid - versiunea adecvată pentru
utilizarea în modul offline, atunci când circumstanțele impun acest lucru;
c) Mai multe țări și mai multe limbi: dispune de baze de date internaționale pentru a
lucra în aplicație cu datele din diferite țări și în diferite limbi;
d) Interogare serie de șasiu (VIN): un serviciu care permite identificarea completă a
echipamentelor și caracteristicilor unui autovehicul folosind seria de șasiu,
asigurând astfel rezultate corecte de estimare. Disponibil pentru modelele
următorilor producători: Alfa Romeo, Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, MercedesBenz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart și Volkswagen;
e) Imagini detaliate în interfața grafică. Identificarea de materiale: calitate excelentă
a imaginii (panou de navigare și compoziție dinamică) pentru identificarea
corectă a pieselor. De asemenea, piesele sunt colorate în funcție de materiale,
astfel încât utilizatorii pot identifica vizual materialul unei piese, lucru care asigură
utilizarea unor metode corecte de reparații;

f) Ușor de utilizat: soluție intuitivă cu un design modern. Utilizatorii găsesc rapid
ceea ce doresc într-o singură aplicație;
g) Interfață: integrarea cu aplicații externe prin WS, cu schimb de informații prin
fișiere XML. Cererile pentru crearea de estimări, modificarea celor existente,
precum și importul de rezultate. Posibilitatea de a fuziona fluxul de lucru al
companiei prin integrarea de alte WS GT Motive;
h) Acoperire extinsă de mărci și modele: cuprinde mai mult de 95% din
autoturismele, autovehiculele comerciale și SUV-uri;
i) Informații detaliate de mecanică și cu privire la întreținerea periodică: mai mult de
1.600 de piese documentate, cu peste 4.500 de coduri de piese și 1.000 de
repere grafice. Planurile de întreținere periodică sunt oferite practic pentru
întreaga bază de date;
j) Editor foto avansat: folosit pentru a încărca fotografii pentru ilustrarea devizelor,
fiind permisă editarea și redimensionarea lor, precum și adăugarea de
comentarii.

Aplicatia de mobil CarFix, , este o soluție rapidă și accesibilă care permite clienților și
inspectorilor de daune sa realizeze constatarea daunei sau inspecția de risc, conectată
la sistemele asiguratorilor si unităților reparatoare.

Market Value este un serviciu al companiei GTM care se adreseaza Asiguratorilor,
Societăților de leasing, Reparatorilor, Importatorilor și Dealerilor.

Acest serviciu face determinarea sau previzionarea valorii de piața a mașinilor secondhand prin analiza in timp real a datelor colectate exclusiv din piața românească
combinat cu prezentarea vehiculelor similare disponibile la vânzare, in momentul

interogării. Prin integrarea Market Value cu celelalte produse – ClaimBox, CarFix sau
GT Estimate – un proces de trade-in sau evaluare completa (valoare SH & daune)
poate fi făcut in mai puțin de 10 minute si transparent către client / utilizator / asigurat.

