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A atividade global de distribuição 
e reparação automóvel está a 
mudar rapidamente e portan-
to as partes interessadas em 
ocupar espaço nos mercados 

devem organizar-se, indo buscar maior 
eficiência e lucro à crescente concorrência.
No mercado de distribuição de novos veícu-
los, as estratégias deixaram de ser nacionais e 
tornaram-se internacionais, quer no âmbito 
das redes como também nas ferramentas e 
serviços oferecidos.
Os fornecedores das redes automóveis estão 
hoje representados por empresas internacio-
nais capazes de cobrir diversos países para 
atender à demanda das marcas, sempre em 
busca da redução de custos e da melhor 
oferta de serviços.

Nas redes de reparação, sejam elas de 
marcas automóveis ou de distribuição de 
peças de reposição, a situação é a mesma:
 
>> Os processos e os métodos são elabo-
rados para atender a uma escala mundial;
>> O desenvolvimento e a manutenção 
de interfaces são muito caros;
>> Acompanhar (recomendar) vários DMS 
requer uma grande gama de recurso das 
redes; 
>> Reduzir o número de DMS permite a 
implantação mais rápida e fácil de novos 
recursos ou projetos.

Em 2018, a Solware Auto lançou ofi-
cialmente o seu novo DMS chamado 
Winmotor Next, entrando assim definiti-
vamente no mercado de redes de reparação 
multimarca.
Como solução inovadora, o produto apoia-
-se num quadro de tecnologias modernas 
que garantem um futuro sustentável, sendo 

capaz de apoiar o crescimento dos mercados 
e as suas necessidades.

O Winmotor Next diferencia-se dos seus 
concorrentes por apresentar uma aborda-
gem totalmente inovadora, baseada em 
fluxos de trabalho combinados com perfis 
de utilizadores.
Esta abordagem permite uma maior ade-
quação aos processos e ao dia-a-dia dos 
clientes da reparação de automóveis, per-
mitindo uma utilização mais rápida.

O Winmotor Next está disponível em vários 
idiomas e permite a localização fácil. Ele 
incorpora todas as funcionalidades que os 
reparadores de automóveis podem esperar 
para apoiar o seu negócio. Além disso, tam-
bém fornecemos ao proprietário da oficina 
um aplicativo conectado em tempo real para 
que ele possa acompanhar sua atividade.
O motorista não fica para trás, pois ele pode 
ter acesso ao agendamento de consultas no 
seu smartphone, monitorizando o trabalho, 
o seu histórico de pós-venda e muitas outras 
informações úteis.

Por ser acessível em qualquer local, o 
Winmotor Next pode ser usado na nuvem 
ou instalado no aparelho.

Após mais de 30 anos de experiencia, a 
nossa liderança no mercado de DMS para 
a reparação automóvel e de carroçarias 
conquistou a confiança de mais de quatro 
mil clientes em França. Somado a essa 
experiência em França, o êxito obtido em 
África desde 2006, motivou-nos a expandir 
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Solware Auto apresenta 
Winmotor Next, o software 
para gerir a sua oficina com 
mais facilidade

Fácil Acesso

Recomendados por
 
>> Alliance Automotive GROUP
>> Euro Repar Car Service
>> Renault
>> PSA Peugeot Citroën
>> Motrio
>> Autolia Group

Solware Auto
Christian Lepain 
clepain@solware.fr

Após uma grande conquista em África e França, decidimos 
continuar a nossa expansão internacional na Europa 
começando por três grandes mercados: ITÁLIA, IBÉRIA e 
BENELUX
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a nossa presença na Europa.
 
Inicialmente selecionámos três regiões 
importantes - Itália, Ibéria e Benelux. A 
partir da análise destes mercados, estamos 
a identificar outras áreas para possível ex-
pansão da nossa solução.

Estamos comprometidos com o nosso 
modelo de sucesso de vendas diretas e, 
naturalmente, decidimos ajustar as nossas 
estruturas de acordo com o interesse de 
cada país e os nossos colaboradores locais.
Garantimos aos nossos clientes serviços 
de alta qualidade e, para isso, dominamos 
perfeitamente toda a linha de produção de 
serviços, desde a elaboração da solução até 
à sua assistência.

Os nossos colaboradores são capazes de 
fornecer os serviços no idioma local, a 
partir de escritórios localizados em cada 
país parceiro.
A experiência da nossa empresa garante 
que os aspectos legais e tributários de cada 
país sejam respeitados. Permite ainda que 
módulos e funcionalidades específicas sejam 
oferecidas de acordo com as necessidades 
do cliente.
Estamos a trabalhar de perto com as nos-
sas equipas locais para detectar e recolher 
todas as necessidades do cliente, a fim de 
as integrar no Winmotor Next e fornecer  
uma solução plug-and-play.

Certificada e recomendada nacional ou 
internacionalmente por grandes marcas ou 
redes de pós-venda, a nossa atividade comer-
cial será intensa. Para aumentar a nossa vi-
sibilidade, estaremos presentes nos maiores 
eventos internacionais de pós-venda, como 
a Equip’Auto em Argel, Automechanika em 
Madrid e na Autopromotec em Bolonha. 

30
anos de experiência

135 
empregados

16
milhões de euros de faturação

4.000 
clientes em França depositam 

em nós toda a confiança

1.200 
clientes alojados nos nossos Data Centers

 

Líder em França e Norte de África

Instantâneo Cooperativo Intuitivo


