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PROCEDURA DE CALCUL CU PIESE ALTERNATIVE 

ALTERNATIVE PARTS 

 

In relatia de parteneriat cu anumiti asiguratori, reparatorul partener utilizeaza ca mod de lucru in aplicatia 

Audatex, calculul cu piese alternative (Alternative Parts). 

Acest lucru presupune existenta in paralel cu baza de date Audatex, ce contine preturile de lista pentru piese 

originale furnizate de catre importatorii oficiali, a unei baze de date alternative ce contine listele de preturi 

comunicate de catre anumiti furnizori de piese independenti parteneri. 

Lista si numarul furnizorilor parteneri existenti in platforma depinde de asiguratorul pentru care este efectuata 

calculatia. 

Sistemul Audatex furnizeaza codul piesei originale cu pretul recomandat de catre importatorul oficial al marcii 

pentru care se efectueaza calculatia. 

Furnizorii independenti transmit catre Audatex propriile liste de preturi (diferentiate in functie de asigurator) 

corelate cu codurile pieselor din sistemul Audatex. 

Intervalul de actualizare a listelor de preturi difera de le furnizor la furnizor. 
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1. Identificare Vehicul 

Codul piesei generat de aplicatia Audatex depinde de corectitudinea configurarii modelului. De aceea este foarte 

importanta selectarea corecta a modelului si a optiunilor de model (dotari) existente. 

Codul unei piese poate reflecta anumite particularitati pentru piesa respectiva.  

O identificare gresita sau incompleta a modelului va genera in calculatie un alt cod de piesa (OE), implicit coduri 

alternative gresite. 

Este foarte importanta identificarea corecta deoarece procesul de calcul alternativ va presupune la final 

comanda pieselor la furnizor in baza codurilor de piesa obtinute. 

Pentru marea majoritate a modelelor existente, in aplicatia Audatex identificarea se poate face in baza seriei de 

sasiu (Fig.1). 

 

 

Fig.1 

In cazul in care sistemul nu recunoaste seria de sasiu, utilizatorul va trebui sa selecteze manual producatorul, 

modelul cat si optiunile de model. 

In calculatia Audatex va rezulta codul piesei corespunzator optiunilor de model selectate automat in baza seriei 

de sasiu sau selectate manual de catre utilizator. 
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2. Pret manopera 

Accesul la preturile alternative prin sistemul Audatex este posibil doar daca reparatorul are definite in Audatex 

parteneriatele conform conventiei de lucru cu asiguratorul (Fig.2). 

 

Fig.2 

Sistemul de calcul alternativ poate fi utilizat de catre un reparator, partener Audatex, in dosarele de tip “Deviz 

propriu” si in afara relatiei cu asiguratorii, cu conditia activarii in sistemul Audatex a acestui serviciu. 

In acest sens, reparatorul solicita activarea serviciului de Calcul Alternativ Independent, comunicand datele 

necesare crearii parteneriatelor. 

Astfel, reparatorul va avea acces la preturile de lista comunicate de catre anumiti furnizori, altele decat cele 

utilizate in procesele de lucru cu asiguratorii care pot avea aplicate anumite discounturi. 
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3. Detalii dauna 

In zona grafica de captura a daunelor (Qapter) utilizatorul selecteaza piesele avariate si aplica solutiile tehnice 

conform notei de constatare (Fig.3). 

 

 

Fig.3 

In aceasta zona exista posibilitatea de a selecta optiunile de model existente care, fie ca nu au fost selectate in 

baza seriei de sasiu fie au fost adaugate ulterior fabricatiei autovehiculului. 

Acest lucru este posibil din bara de instrumente unde se regasesc toate optiunile modelului respectiv sau din 

zona selectata unde se pot bifa optiunile posibile in acea zona (Fig.4). 
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Fig.4 

 

3.1 Eliminarea pieselor generate automat in calculatie 

La inlocuirea anumitor piese, sistemul genereaza suplimentar in calculatie anumite piese  sau materiale. 

Inainte de salvarea calculatiei, in modul Previzualizare calculatie1, se vor identifica aceste piese (Fig.5). 

 

Fig.5 

                                                           
1 Functie interactiva. Poate sa nu fie inclusa in toate pachetele de servicii Audatex 



6 
Septembrie 2018 

In cazul in care acestea se utilizeaza din stoc propriu (ex.: adeziv parbriz) sau piese ce pot fi reutilizate, nu este 

nevoie sa fie incluse mai departe in procesul  de Calcul Alternativ, respectiv comandate prin platforma si trebuie 

eliminate prin una din urmatoarele proceduri: 

a) Detalii operatie 

Utilizatorul va selecta piesa principala ce a generat piesele suplimentare si in modulul Detalii operatie va 

deselecta piesele nedorite (Fig.6)  

 

Fig.6 

In acest mod, in calculatie piesele respective vor figura cu denumire si cod de piesa dar fara pret (Fig.7).  

 

Fig.7 

Sistemul nu va genera ulterior variante alternative si comanda la furnizori in cazul acestor piese/materiale. 
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b) Modificare pret piesa 

Se identifica piesa selectata suplimentar in zona grafica si utilizand una din optiunule de modificare pret BM 

(modificare pret cu pastrarea codului in calculatie) sau CM (modificare pret cu stergerea codului in calculatie), 

introduce pretul 0 (Fig.8) 

 

Fig.8 

Pentru identificarea rapida in zona grafica se poate utiliza functia Cautare, introducand numarul de ghid sau 

denumirea piesei din calculatia Audatex (Fig.9) 

 

Fig.9 
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c) Intrare de corectie 

Anumite piese, generate automat in calculatie, nu au reprezentare grafica, in consecinta nu pot fi identificate in 

zona grafica si anulate prin metodele prezentate anterior. 

In cazul acestora se utilizeaza functia Adauga intrare de corectie, utilizand numarul de ghid (Fig.10) 

 

 

Fig.10 

4. Optiuni de calcul 

In sectiunea Optiuni de calcul, utilizatorul actioneaza butonul Calculare alternativa (Fig.11) 

 

 

Fig.11 
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5. Ecranul de decizie 

In baza codurilor originale obtinute conform identificarii modelului sistemul afiseaza furnizorii calificati pentru 

fiecare piesa inlocuita anterior (Fig.12). 

 

Fig.12 

Pentru fiecare cod original din Audatex (OE), in lista de preturi a furnizorului pot exista pana la 4 coduri de piesa 

alternative in functie de calitatea piesei. 

Astfel, calculatia alternativa Audatex poate propune utilizatorului selectarea uneia din urmatoarele variante de 

piesa disponibila la furnizori: 

 Calitate “O”-piesa  originala (are acelasi cod cu cel din Audatex) 

 Calitate “OEM”-piesa de prim montaj (ex. Bosch, Pilkington, Mahle, Delphi, TRW) 

 Calitate “LC”- piesa de licenta certificata (ex. Thatcham, Centro Zaragosa) 

 Calitate “L”-piesa de licenta (ex. RAR, TÜV) 

Corectitudinea asocierii codurilor alternative la codul OE Audatex este obligatia furnizorului partener. 

Daca pretul furnizorilor este mai mare decat pretul OE (importator oficial) sistemul nu afiseaza nicio varianta 

alternativa. 

Aceste piese se vor comanda direct la furnizorii proprii, obtinand in prealabil acceptul asiguratorului partener in 

baza unor oferte de pret. 
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       Fig.13 

 

 

In partea superioara a ecranului (Fig.14) este evidentiata economia ce reprezinta diferenta intre totalul pieselor 

din baza de date Audatex (importator oficial) si totalul pieselor alternative (furnizori independenti). 

 

Fig.14 

In anumite conventii reparatorul partener poate avea dreptul la o bonificatie (Taxa de manipulare) reprezentand 

un anumit procent din economia rezultata. 

In cazul existentei mai multor variante de pret si calitate sistemul 

alege implicit in functie de una din urmatoarele reguli prestabilite: 

 Cea mai buna calitate  

Sistemul selecteaza piesa cu pretul cel mai mic pentru cea mai buna 

calitate disponibila 

 Cel mai bun pret 

Sistemul selecteaza piesa cu cel mai mic pret indiferent de calitatile 

disponibile 

 Cel mai apropiat pret mediu 

Sistemul selecteaza piesa cu pretul cel mai apropiat de media 

preturilor disponibile, indiferent de calitate 

Utilizatorul are posibilitatea de a modifica selectand individual piesele 

in functie de preferinte (calitate, pret sau furnizor) sau poate aplica 

filtre pentru intreaga selectie din partea dreapta a ecranului de 

decizie. 

Orice modificare a uneia din regulile prestabilite, funizori sau calitati 

de piesa trebuie urmata de actionarea butonului Aplicare (Fig.13) 
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6. Rezultat calculatie 

Dupa selectarea pieselor in ecranul de decizie, utilizatorul actioneaza butonul rezultand calculatia 

alternativa. 

Aceasta este evidentiata cu simbolul *. 

De asemenea preturile alternative, indiferent de calitatea selectata anterior, sunt insotite de litera I (Fig.15). 

Calculatia alternativa, este insotita intotdeauna de o calculatie Audatex cu preturi piese originale furnizate de 

catre importatorul oficial. 

 

 

Fig.15 

7. Achizitie 

In sectiunea Achizitie, se pot vizualiza piesele si furnziorii selectati. In aceasta zona pot fi eliminate din procesul 

de comanda anumite piese.  

In cazul pieselor pentru care nu a fost gasita nici o variant la furnizori, furnizorul piesei este definit reparatorul 

partener.  

Este obligatoriu ca pentru pasii urmatori sa fie bifata calculatia care contine piesele alternative (Fig.16). 

In continuare, pentru finalizarea comenzii se urmeaza pasii conform Fig.16, 17 si 18 
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Fig.16 

 

Fig.17 

Actionand butonul Trimitere catre furnizor(i) (Fig.18), sistemul transmite comanda de piese in mod automat 

catre furnizorii, defalcat pentru fiecare cu piesele pentru care s-a calificat. 

Daca sunt necesare anumite mentiuni sau solicitari, acestea se pot introduce in campul Comentariu. 

Pentru parteneriatele cu asiguratorii care achita piesele direct la furnizor, in campul Comentariu se introduc 

datele proprietarului, necesare emiterii facturii. 
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Fig.18 

Transmiterea comenzii de piese se face catre o adresa de e-mail a furnizorului, definita in sistem pentru fiecare 

proces sau asigurator in parte. 

Ca si expeditor al mesajului, sistemul utilizeaza adresa de e-mail a reparatorului definita contul Audatex. Un 

eventual raspuns sau solicitare a furnizorului se va regasi in aceasta casuta de e-mail. 

Reparatorul poate solicita catre Audatex definirea unei anumite adrese de e-mail pe unul sau toate conturile 

Audatex disponibile. 

Toate comenzile transmise se vor regasi in format pdf in sectiunea Atasamente pe catergorii (Fig.19), defalcat 

pentru fiecare furnizor. 
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Fig.19 

De asemenea confirmarea transmiterii se inregistreaza in sectiunea Dosar (Fig.20) 

 

Fig.20 

8. Schimbarea furnizorului 

In cazul in care, dupa transmiterea comenzilor de piese, un anumit furnizor selectat nu mai poate furniza una 

sau mai multe piese pentru care s-a calificat initial, se repeta procesul descris anterior, incepand cu          

Capitolul 4 - Optiuni de calcul. 

La fiecare accesare a ecranului de decizie, sistemul aplica regulile de selectie predefinite pentru toate piesele 

selectate. In cazul in care anterior utilizatorul a optat pentru alta calitate sau furnizor, in prealabil va bifa 

optiunea “Utilizare piese selectate anterior” urmat de actionarea butonului Aplicare (Fig.21). 

In ecranul de decizie se va alege un alt furnizor disponibil pentru piesa/piesele refuzate de catre furnizorul 

selectat initial (Fig.21). 

In cazul in care pentru aceste piese nu mai exista nici un furnizor calificat sau nu mai exista disponibila o alta 

varianta pentru acceasi calitate, reparatorul comanda direct la furnizorii proprii, obtinand in prealabil acceptul 

asiguratorului partener in baza unor oferte de pret. 
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Fig.21 

Prin actionarea butonului este generata o noua calculatie alternativa (Fig.22) 

 

Fig.22 

Ca masura de siguranta, pentru evitarea dublarii comenzilor initiale (in cazul unei adaugarii unui piese noi, omisa 

initial sau descoperita ulterior in procesul de reparatie sau reconstatare), in sectiunea Achizitie sistemul nu 

afiseaza piesele comandate initial (Fig.23). 

Pentru transmiterea comenzii catre noul furnizor selectat anterior, trebuie debifata optiunea “Filtrare elemente 

gasite in achizitii deja generate” urmat de actionarea butonului Import (Fig.23) 

 

Fig.23 

In urma acestei actiuni vor fi afisate toate piesele selectate in zona grafica.  

Pentru a evita dublarea comenzilor pentru piesele confirmate deja de furnizori, acestea se vor bifa si sterge din 

aceasta sectiune (Fig.24). 
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Fig.24 

Ramane pentru doar piesa/piesele pentru care se doreste efectuarea achizitiei de la noul furnizor (Fig.25). 

 

 

Fig.25 

Noua comanda se va gasi in format pdf in sectiunea Atasamente pe categorii alaturi de comenzile initiale, 

inregistrata cu data si ora la care s-a efectuat. 

 

 

Fig.26 
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9. Reconstatatre 

In cazul in care, dupa efectuarea unei achizitii, in urma procesului de reparatie se constata necesara inlocuirea si 

comandarea unei piese noi prin sistemul de Calcul Alternativ, se parcurg aceleasi etape descrise anterior 

incepand cu Capitoul 3 - Detalii dauna: 

In zona grafica se va selecta noua piesa (Fig.27) 

 

 

Fig.27 

Se actioneaza butonul Calculare alternativa (Fig.28) 

 

 

Fig.28 
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La fiecare accesare a ecranului de decizie, sistemul aplica regulile de selectie predefinite pentru toate piesele 

selectate. In cazul in care anterior utilizatorul a optat pentru alta calitate sau furnizor, in prealabil va bifa 

optiunea “Utilizare piese selectate anterior” urmata de actionarea butonului Aplicare (Fig.29). 

Se identifica noua piesa adaugata in procesul de achizitie si se alege varianta de calitate sau furnizor (daca este 

alta fata de cea selectata automat in baza regulilor predefinite) 

 

 

Fig.29 

Sistemul genereaza o noua calculatie de tip alternativ care va contine noua piesa adaugata (Fig.30). 

 

Fig.30 

In sectiunea Achizitie sistemul afiseaza doar piesa/piesele adaugate (Fig.31). 

 

Fig.31 

Prin actionarea butonului Generare achizitii (Fig.31) si parcurgerea etapelor descrise anterior, sistemul va 

transmite o noua comanda ce contine piesa/piesele adaugate ulterior (Fig.3) 
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Fig.32 

Noua comanda se va gasi in format pdf in sectiunea Atasamente pe categorii alaturi de comenzile anterioare, 

inregistrata cu data si ora la care s-a efectuat (Fig.33). 

 

 

Fig.33 


