Система за
електронна търговия
на авточасти

Ключови предимства на STMS
Активен достъп до търговския процес на всички участници в сделката купувачи, посредници, наблюдатели, доставчици.
Гарантиран достъп до заявките за всички доставчици.
Регламентирано участие на възложителя на ремонта в търговския процес, с

възможности за наблюдение и контрол.
Преодоляване на ограниченията на предварителните договори с доставчици.
Запазване на интереса на всички страни в сделката.
Запазване на тайната на договорите на сервизите, както с доставчиците,
така и с възложителите на ремонти.
Пълна проследимост, история и електронно досие на всяка сделка.
Съвременна технологична платформа и бизнес модел.

Гарантиран достъп до заявките

Системата STMS гарантира на регистрираните доставчици неограничен
достъп до всички входящи заявки за части.

По този начин се избягва дискриминацията, на който и да е доставчик и
всички подадени оферти стават достояние на възложителите.
На доставчиците в системата е предоставен механизъм за филтриране
на входящите заявки по различни параметри (марка, вид, участник,

възраст и т.н.). Настройките за филтрите са индивидуални и не
ограничават достъпа до заявките, а само визуализирането им.

Участие на възложителя на ремонта в
търговския процес

Чрез системата STMS, възложителят на ремонта на автомобила
(застрахователна компания, собственик на автопарк, лизингова
компания) може да стане активен участник в процеса на избор на
части.
Като такъв участник, възложителят може да договаря собствени
търговски условия с доставчиците на части на пазара, като си
гарантира спазването на тези условия и от страна на изпълнителите на

ремонта.
По този начин се гарантира прозрачността на процеса и спазването на
търговския интерес на всяка от страните, участващи в търговията.

Елиминиране на необходимостта от
предварителен договор

STMS гарантира възможността за получаване на оферти от всички
доставчици на пазара, независимо дали между тях и възложителя или
купувача има предварително сключен договор.

Дори и да нямат договор, доставчиците могат да предлагат отстъпки за
конкретни позиции от всяка заявка в зависимост от търговския си
интерес в момента на сделката.
За възложителя на ремонта това означава възможност за получаване на
по-добри оферти за всяка сделка, независимо от предварителните
договори.

Преодоляване на ограниченията на
предварителния договор

Дори ако възложителят на ремонта или сервизът има сключен договор с
даден доставчик и имат фиксирани отстъпки, то в конкретните оферти
отстъпките могат да бъдат и по-големи, в зависимост от моментния

търговски интерес на доставчика.
Това може да се получи по ред причини, като например: стремежът на
доставчиците да подават конкурентни оферти, да си гарантират повече
бизнес, да изчистват залежали складови наличности и др.
Тази възможност гарантира на купувачите още един източник за
реализиране на спестявания.

Запазване на интереса на
доставчиците по време на търга
Системата гарантира запазването на интереса на доставчиците чрез
осигуряване на конфиденциалност на техните оферти до приключване
на търговете.
След като се стартира търг по дадена заявка, доставчиците попълват

своите оферти до приключването на търга. През това време офертите
не са достъпни за никого, освен за тях самите. Едва след приключване
на търга, офертите се виждат от купувача и възложителя като вече не
могат да бъдат променяни от доставчиците.

По този начин, изцяло се елиминира възможността за скрити договорки
и некоректно споделяне на информация между доставчиците, сервизите
и възложителите на ремонти.

Запазване на тайната на договорите
на сервизите с доставчиците

В системата STMS е гарантирано запазването на интереса на сервизите
чрез запазване на конфиденциалността на техните търговски условия
спрямо доставчиците.
Сервизите получават своята отстъпка, както и информация за
отстъпката, предвидена за възложителя. По този начин те знаят колко
трябва да заплатят за частта, както и за колко трябва да я фактурират.
От своя страна, възложителят получава информация за оферираната
цена и своята отстъпка и по този начин може да си направи коректна
оценка на ремонта, без да е необходимо да се интересува от
отстъпката, която е получил сервиза.

Пълна проследимост, история и
електронно досие на всяка сделка

Системата запазва цялата история на търговския процес - от
създаването на заявката, през подаването на оферти, до създаването и
проследяването на поръчките. Това позволява обективен текущ и

последващ контрол върху всяка сделка.
Историческите данни се запазват по начин, който не позволява тяхното
манипулиране, от която и да е от страните.
Запазените данни в електронен вид, позволяват изготвянето на
многообразни полезни справки и отчети за различните участници в
търговията.

Съвременна технологична платформа
и бизнес модел

Системата може да бъде лесно интегрирана с други софтуерни
продукти, благодарение на богатия набор от web services.
На практика, ние изграждаме потребителските интерфейси на

системата през същите web services, които предлагаме за интеграция с
всяка външна система.
През собствения интерфейс на системата, тя е достъпна от всяко
устройство, свързано с интернет.
Системата се предлага като услуга (SaaS, Software as a Service)
което гарантира много ниски първоначални инвестиции и справедливо
заплащане, според използването.

Процесна диаграма на типична
търговска сделка в системата STMS
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Пример за използване на STMS разнообразие на ценовите оферти

Пример за използване на STMS ценови аномалии

Пример за използване на STMS разминаване в избора на участниците
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