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SIG Peças Auto
O SIG Peças Auto é uma solução desenvolvida pela Winsig com base na 
plataforma PHC e TecDoc.

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Responde às necessidades das empresas do 

setor automóvel, integrada com o Software de 
Gestão PHC

• Solução robusta e escalável, suportada por 
base de dados Microsoft SQL Server

• Solução flexível pois permite adaptações a 
realidades distintas, não perdendo o cliente a 
possibilidade de continuar a beneficiar de 
novas versões do Software PHC

• Possibilidade de atualização de toda a 
informação do TecDoc de acordo com as 
atualizações trimestrais do software

Com esta solução, as empresas de comércio 
auto, ficarão com um software totalmente 
adaptado às suas necessidades.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
• Pesquisa rápida e simples em apenas um 

painel
• Informação detalhada das caraterísticas 

próprias de cada peça
• Opção de pesquisa por referências existentes 

relacionadas com determinada peça
• Consulta dos veículos que utilizam 

determinada peça
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IMPORTAÇÃO

No início do circuito, existirá sempre um painel de importação 
de ficheiros do TecDoc. Neste painel é possível optar por 
selecionar as tabelas a importar ou importar toda a informação. 
Assim, obtém-se uma importação mais objetiva e simplificada.

PROCURA TECDOC

O monitor “Procura TecDoc” concentra um conjunto de 
parâmetros de pesquisa para simplificar a mesma. Neste 
monitor é possível pesquisar pela referência interna em 
conjugação com o fabricante, o modelo de cilindrada. A lista 
de modelos pesquisáveis é atualizada de acordo com o 
fabricante selecionado e a cilindrada em função do modelo. 

INFORMAÇÃO TECDOC

l Na ficha do artigo existe um separador denominado “Info 
TecDoc” onde é possível verificar as características da peça. 
A marca do vendedor, os critérios e o valor são os dados que 
se podem observar nesta secção

l Através da ficha do artigo é possível aceder às Referências 
OE, simplificando assim o acesso à informação da peça em 
causa. Consequentemente,  a validação de peças 
alternativas é facilitada

l Ainda na ficha do artigo, é possível identificar os diferentes 
veículos que utilizam a peça. Esta análise pode ser visualizada 
em árvore, o que permite uma melhor diferenciação dos 
veículos por marca; ou em grelha, o que permite uma melhor 
comparação entre as características do veículo.


