Meidän visiomme...
Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen

...sinun tulevaisuutesi
Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa

Synergy
Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme

Helpotamme kumppaneidemme
akunvaihtoa
Tavoitteenamme on aina kasvattaa liiketoimintaasi panostamalla työtä
helpottaviin ratkaisuihin ja parannuksiin, jotka vaikuttavat myönteisesti
päivittäiseen työhösi. Synergy on uusi Exide Technologies -ohjelma, joka
helpottaa akunvaihtoa, pienentää työkustannuksia ja parantaa liiketoiminnan
kannattavuutta.
Ajoneuvovalmistajat asettavat yhä tiukempia vaatimuksia ajoneuvojen akuille, ja akut kehittyvät
jatkuvasti. Tämä kehitys hyödyttää tietysti kaikkia akkujen parissa työskenteleviä, mutta se on myös tuonut
tekniikkapuolelle uusia vaatimuksia, jotka voivat olla vaikeaselkoisia.
Exide on nyt kehittänyt uuden ohjelman, jonka tavoitteena on helpottaa kumppaneidemme akunvaihtoa .

Näin voit helpottaa akunvaihtoa
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Pysy mukana kehityksen
tahdissa!
Exiden Synergy-ohjelma on kehitetty erityisesti helpottamaan
nykyaikaisten autojen akunvaihtoa. Lisäksi se auttaa sinua yrittäjänä
sopeutumaan akkumarkkinoiden tuleviin muutoksiin.

Akusta tulee entistäkin tärkeämpi osa autoa ja sen sähköjärjes-

Monet valmistajat ovat nyt tehneet tai tekevät tulevaisuudessa

telmää. Aiemmin akun saattoi vaihtaa toiseen ilman sen

päivityksiä diagnostiikkalaitteidensa ohjelmistoihin. Päivitykset

kummempia vaatimuksia. Nykyään on otettava huomioon

tehostavat huomattavasti akkujen käsittelyä ja asentamista.

uuden akun vaikutus ajoneuvon moottorinohjausyksikön

Päivittämällä laitteesi vältyt uusilta investoinneilta, sillä saat

asetuksiin ja tunnettava ajoneuvon ajoneuvon kojetaulussa

nykyisistä työkaluistasi enemmän irti.

näkyvät varoitusviestit. Lisäksi on tunnettava muu akun ja
ajoneuvon välinen tekniikka – esimerkiksi start/stop-ohjelmistoalustat ja jarrutusvoiman talteenotto. Exide on kehittänyt
menetelmän, joka auttaa sinua näissä kysymyksissä – ja
korjaamoasi valmistautumaan tulevaisuuteen.
Tietyt diagnostiikkalaitteet eivät kykene käsittelemään
ajo-neuvon ja akun yhteyksiä luotettavasti, ja se voi aiheuttaa
yrityksellesi tarpeettomia työkustannuksia. Ongelman korjaamista varten olemme olleet yhteydessä moniin diagnostiikkalaitteiden valmistajiin ja kertoneet asiakkaiden kokemuksista
ja tarpeista.

90 %:lla korjaamoista on jo diagnostiikkalaitteet. Niistä useimmat
voivat jatkossa päivittää laitteidensa ohjelmistoja itse. Saat
tietoa omien laitteidesi ohjelmistopäivityksistä ottamalla
yhteyttä jälleenmyyjään.
Korjaamoille, jotka eivät vielä käytä diagnostiikkalaitteita,
Exide on kehittänyt akunvaihtoa varten joustavan työkalun,
jonka avulla uudet haasteet voidaan kohdata murto-osalla
perinteisten diagnostiikkalaitteiden hinnasta.

“

90% markkinoista
Exiden Synergy-ohjelman tavoitteena on ratkaista
akunvaihtoon liittyvät ongelmat. Meille on tärkeää, että

Useimmat korjaamot käyttävät jo diagnostiikkalaitteita.
Ja suurin osa niistä voi tulevaisuudessa käsitellä ja asentaa

asiakkaamme voi käyttää aikansa ja rahansa tehokkaasti ja

akkuja nykyisillä välineillään. Ellei diagnostiikkalaitteesi

keskittyä siten liiketoimintansa kasvattamiseen. Olemme

suoriudu vielä akunvaihdosta, saat todennäköisesti pian

siksi iloisia siitä, että diagnostiikkalaitteiden valmistajat

mahdollisuuden ohjelmiston päivitykseen.

pyrkivät päivittämään ohjelmistojaan.

”
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10% markkinoista
Korjaamot joilla ei ole diagnostiikkalaitteita voivat jo nyt vaihtaa
akun käyttämällä Exiden uutta BRT-12 Battery Replacement
Tool -työkalua. Se auttaa sinua vaihtamaan akun nykyaikaiseen
ajoneuvoon, hankkimaan uusia asiakkaita ja vahvistamaan asemaasi
alalla, jolla kilpailu kiristyy jatkuvasti. Lisäksi BRT-12 on huomattavasti
edullisempi kuin muut markkinoilla olevat vastaavat tuotteet.

Faktaa akunvaihdosta
Nykyaikaisen auton akunvaihtoon liittyy tiettyä epävarmuutta.
Seuraavassa katsauksessa kerrotaan haasteista joihin saatat
törmätä, ja siitä, miten ratkaiset ne asiakkaasi eduksi.

Koodit eivät ole aina välttämättömiä

Korjaamot, jotka käyttävät / eivät käytä

Tietyt valmistajat vaativat, että uudet akkukoodit kirjataan

diagnostiikkalaitteita

auton moottorinohjausyksikköön akunvaihdon yhteydessä.

Synergy-ohjelman tarkoituksena on auttaa korjaamoja

Monissa tapauksissa koodin ei tarvitse olla oikea, vaan voit

säästämään rahaa ja saamaan nykyisistä laitteistaan

useimmiten antaa sattumanvaraisen numeron. Kun koodeja

mahdollisimman paljon irti. Meillä on kaksi ratkaisua, jotka

tarvitaan, Exiden Battery Replacement Tool (BRT-12) -työkalu

molemmat säästävät yritystäsi uusilta investoinneilta.

ratkaisee asian, koska se sisältää jo ohjelmoidut toiminnot
akunvaihtoa varten.

Korjaamot, jotka käyttävät diagnostiikkalaitteita
Jos sinulla on jo diagnostiikkalaitteisto, voit todennäköisesti

Kojetaulun vikailmoitukset

päivittää jatkossa sen ohjelmiston niin, että voit vaihtaa

Kun työskentelet ajoneuvon parissa, kojetaulun näyttöön

akkuja ilman, että sinun tarvitsee hankkia uutta laitteistoa.

ilmestyy usein vikailmoituksia. Kun akku on aika vaihtaa,

Tavoitteenamme on, että voit säilyttää nykyisen laitteistosi

näyttöön tulee vikailmoitus. Akun vaihtamisen jälkeen viesti

– ja siksi olemme yrittäneet saada diagnostiikkalaitteiden

saattaa jäädä näyttöön, kunnes järjestelmä on rekisteröinyt

valmistajat kehittämään ratkaisun, joka sopii yhteen aiempien

akunvaihdon. Järjestelmän voi päivittää ja viestin voi poistaa

mallien kanssa eikä aiheuta sinulle lisäkuluja.

käyttämällä diagnostiikkalaitetta tai Exiden BRT-12-työkalua.

Korjaamot, jotka eivät käytä diagnostiikkalaitteita
Korjaamot, joilla ei ole diagnostiikkalaitteita, voivat hankkia
Exiden BRT-12-työkalun, jonka Exide Technologies on
kehittänyt akunvaihtoa varten. Saat näin tarvitsemasi välineet
kohtuulliseen hintaan.

Korjaamot jotka käyttävät
diagnostiikkalaitteita
Voit todennäköisesti päivittää jatkossa nykyisen laitteesi ohjelmiston
jälleenmyyjäsi kautta. Päivitys vähentää akkujen käsittelyyn kuluvaa
aikaa – ja säästää sinut uusilta investoinneilta.

Tietyistä diagnostiikkalaitteista puuttuu toimintoja akkuja

Akun merkitys autossa kasvaa jatkuvasti. Start/stop-

koskevien tietojen käsittelyä varten. Tästä voi aiheutua

järjestelmän ja jarrutusvoiman talteenoton kaltaisten uusien

tarpeettomia työkustannuksia. Ongelman korjaamista varten

tekniikoiden tultua markkinoille akusta on tullut entistä

Exide on ollut yhteydessä moniin diagnostiikkalaitteiden

keskeisempi osa auton kokonaisrakennetta ja elektroniikkaa.

valmistajiin, jakanut tietoa asiakkaiden kokemuksista ja

Auton moottorinohjausyksikkö valvoo akun toimintaa ja

selvittänyt millaisia uusia toimintoja he tarvitsevat akun

tarvitsee tätä varten tietoja akusta. Siksi diagnostiikkalaitteesi

vaihtamiseen.

saattavat kaivata päivitystä.

Monet valmistajat ovat ilmoittaneet meille kehittävänsä

Mitä enemmän uusia autoja teillä liikkuu, sitä useammin

ohjelmistopäivityksiä, jotka tehostavat akkujen käsittelyä

vastaan tulee tilanteita joissa tarvitset teknistä työkalua

ja asennusta korjaamoissa.

akun käsittelyä varten.
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Korjaamot jotka eivät käytä
diagnostiikkalaitteita
Helpota työtäsi hankkimalla Exiden uusi työkalu akunvaihtoa varten.
BRT-12 auttaa sinua pysymään mukana markkinoiden kehityksessä
– ja hankkimaan uusia asiakkaita, myös niitä, jotka ajavat teknisesti
kehittyneemmillä malleilla.

BRT-12:n avulla vältyt hankkimasta uusia ja
monimutkaisia laitteita. Se on hankintahinnaltaan
edullinen ja helppokäyttöinen: laite vain
kytketään autoon, minkä jälkeen noudatetaan
näytöllä näkyviä ohjeita. BRT-12:n avulla
vaihdat akun helposti ja kuittaat akkuun liittyvät
vikailmoitukset.
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Tuomme nyt markkinoille BRT-12:n
Vaihda akkuja ja poista vikailmoituksia.
BRT-12:n avulla akun vaihtaminen on helppoa. Sen avulla voit
määritellä auton järjestelmän asennettuasi uuden akun sekä

Selkeä OLED-näyttö,
jossa suuri kontrasti

tarkastaa tietoja ja kirjata järjestelmään uusia tietoja akusta.
Exide aikoo myös julkaista ohjelmistopäivityksiä kattaakseen
suurimman osan markkinoilla olevista ajoneuvoista.

Kielivalikoimassa 12
eurooppalaista kieltä

Pienikokoinen ja
vankka rakenne

Vain kuusi
käyttöpainiketta

Sähkönotto ajoneuvon
12-volttisesta J1962-liittimestä

PC-liitäntä uusimpien
päivitysten asentamista
varten
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