GET CONNECTED

VOERTUIG CODERING IS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK GEWEEST
In samenwerking met AutoNiveau bieden we u een oplossing aan voor voertuig
codering, na de installatie van een ECS trekhaakkabelset.

WAT IS HET?
Met dit online platform wordt het voertuig verbonden met ons service center and
wordt gecodeerd door diagnose professionals. Dit scheelt u veel tijd en effort.
Daarnaast hoeft er niet geïnvesteerd te worden in dure codering apparatuur,
software updates en jaarlijkse fees. Met onze service betaalt u één vast bedrag
per codeersessie. Omdat het service center toegang heeft tot meerdere codering
apparatuur is dit de meest complete oplossing in de markt. Additionele services
zoals het programmeren van sleutels, het coderen van motor management en
remsystemen.

De remote kan apart gekocht
worden of als pro-package,
inclusief een Samsung tablet
en een professionele case met
op maat gesneden inzetstukken
voor het veilig opbergen van
de remote en tablet.

WAT HEEFT U NODIG?
Om gebruik te maken van deze service heeft u alleen maar een remote nodig.
Het interface wordt verbonden met uw eigen Android device of met de
Samsung tablet die geleverd wordt met de ECS voertuig codering pro-package.
HOE WERKT HET?
Voertuig codering na de installatie van een trekhaakkabelset is nog nooit zo
makkelijk geweest. Dit kan nu worden gerealiseerd in drie simpele stappen.
STAP 1
Verbind de remote met de EOB-stekker in het voertuig en met de tablet, welke
verbonden is met het internet via Wi-Fi of 3G / 4G. De app start automatisch.
STAP 2
Het service center ontvang automatisch een signaal en start de codeersessie.
STAP 3
Zodra de codeersessie is afgewerkt, wordt u geïnformeerd via de app en via het
voertuig zelf (middels een lichtsignaal of de claxon). U ontvangt de factuur in uw
account. Uitsluitend succesvolle codeersessies worden in rekening gebracht.

ECS vehicle coding is powered by AutoNiveau
AutoNiveau is gestart in 2005 met als doel bedrijven in de
automobiel branche te ondersteunen. Sindsdien zijn voor diverse
importeurs, dealers en universele autobedrijven verschillende soorten
trainingen ontwikkeld en gegeven. Door onze open en heldere
manier van communiceren zijn inmiddels vele bedrijven klant van
AutoNiveau en zijn met diverse partners nauwe samenwerkingen
opgezet. Door deze nieuwe samenwerkingen zijn onze diensten verder
uitgebreid met een technische helpdesk waardoor we bedrijven nog
beter kunnen ondersteunen.

ECS Electronics BV, actief sinds 1988, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en
productie van connectiesystemen, bekabeling en software voor de Automotive.
ECS is IATF 16949 gecertificeerd en levert aan alle grote automerken en aftermarket partijen in Europa. Als marktleider in Europa, bestaat onze core business
uit kits voor voertuig-specifieke trekhaakbekabeling. Daarnaast produceert ECS
tevens kits voor mistlampen, parkeerhulp-systemen, infotainment en telematics.
ECS Electronics BV biedt klant-specifieke mogelijkheden door onder meer een
zeer flexibel productieapparaat in Nederland en Vietnam. Door de R&D
activiteiten op ons hoofdkantoor in Breda te houden zijn wij in staat Automotive
producten te ontwikkelen welke voldoen aan de hoogste industrie-standaarden.
Naast bekabeling ontwikkelt en produceert ECS ook hardware
van elektronica en bijbehorende software voor moderne
motorvoertuigen, inclusief CAN-Bus technologie.
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