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Zenon Majkut
Wimad

Internetowy system HunterNet™ zawiera pełną bazę danych 
kontrolno-regulacyjnych geometrii ustawienia kół wszyst-
kich modeli i wersji współczesnych samochodów oraz doku-
menty dotyczące historii eksploatacji konkretnych pojazdów

Strona logowania użytkowników (widoczna zakładka z wyborem: bibliotek 
danych regulacyjnych pojazdów, sposobów regulacji parametrów, graficz-
nych inspekcji pojazdów i filmów instruktażowych: WebSpec™; statystyk, analiz 
i zarządzania dostępem do rezultatów pomiarów geometrii: ShopResults oraz 
administrowania kontami z poziomu klienta ostatecznego, warsztatu, sieci 
warsztatów lub organizacji dilerskiich oraz organizacji wyższego rzędu: 
Informacje o użytkownikach)

Ekran startowy WebSpecs™ pozwalający na wybór: pełnych danych regulacyj-
nych wybranego modelu (tu wybrano Subaru Forester 2013-), filmów instruk-
tażowych w odniesieniu do wybranego modelu pojazdu, tak samo ilustracji 
ustawień oraz narzędzi i procedur specjalnych
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Przykładowa instrukcja wykonywania regulacji tylnej zbieżności w wybranym 
pojeździe
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zbiorczy protokół kompleksowego badania przykładowego pojazdu 
(wersja dla klienta). Dla indywidualnego klienta Wszystkie rezultaty 
pomiarów mogą być dostępne w formie drukowanej i jednocześnie 
na urządzeniach mobilnych po kliknięciu w wysyłany przez warsztat 
link. Dla użytkowników o wyższym poziomie dostępu są pozyskiwane 
w tzw. chmurze (zależnie od uprawnień)
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zbiorczy protokół kompleksowego badania przykładowego pojaz-
du (wersja dla warsztatu)

Analiza pomiaru geometrii
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Statystyka pojazdów skontrolowanych w wybranym 
warsztacie z uwzględnieniem ujawnionych usterek

Rentowność 
inwestycji  
w sprzęt diagno-
styczny wyraża 
się liczbą zleceń 
napraw i regula-
cji pozyskanych 
po wykonaniu 
szybkiej kontroli 
pojazdu systemem 
QuickCheck

Analiza trendów występowania usterek pojazdów w bada-
niach QuickCheck

Baza wyników pomiarów pojazdów w danym warsztacie lub sieci warsztatów.  
Wybór modelu samochodu lub wpisanie jego numeru VIN pozwala uzyskać 
wszystkie informacje o danych i procedurach regulacyjnych jego geometrii;  
wybór QuickCheck udostępnia rezultaty pomiarów wykonanych w konkret-
nym pojeździe, a kliknięcie na E-mail umożliwia wysyłanie wyników wybranym 
adresatom, np. użytkownikowi samochodu


