


Treaba merge ca pe roate, 
cu cel mai rentabil sistem 
de generare a devizelor

Imperial Service este un program simplu și intuitiv, 
destinat generării devizelor estimative și de 
reparații, în conformitate cu legislația în vigoare, 
pentru orice tip de service (auto, moto, IT, GSM etc.).

Proprietarii de service-uri pot utiliza 
programul pentru a gestiona întreg 
fluxul lucrărilor, din momentul 
înregistrării clientului, până la 
emiterea facturii și înregistrarea plății. 

Programul oferă o viziune detaliată 
asupra managementului lucrărilor, 
corectitudinii personalului, costului 
reparațiilor, simplificând activitatea 
oricărui service.



Un singur program 
pentru toate activitățile 
unui service
Imperial Service simplifică înregistrarea 
lucrărilor și îmbunătățește calitatea serviciilor, 
facilitând o relație pe termen lung cu clienții.

De ce este util?

Programul poate fi utilizat în 3 variante, 
de bază, standard sau avansată, oferind 
numeroase facilități de gestionare a 
activității. Pe lângă generarea devizelor, 
Imperial Service permite evidența 
detaliată a clienților, a lucrărilor și 

a materialelor, asigură contabilitate 
primară completă, și permite vânzare 
prin POS. Informațiile pot fi accesate de 
pe mai multe dispozitive, iar datele pot 
fi păstrate în Cloud, pentru a fi asigurată 
integritatea acestora.
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Eficient

Sigur

Precis

Intuitiv

Automatizează generarea devizelor și ține evidența clienților și programărilor.

Previne furturile și erorile umane de calcul.

Oferă o situație clară a pieselor și reparațiilor.

Este ușor de utilizat de către toate nivelele de personal.



Generare devize

Evidență clienți

Recepție mașină

Evidența lucrărilor 

Un business de 
succes se bazează pe 
instrumente eficiente.

Imperial Service oferă caracteristici practice, 
bazate pe nevoile stabilite de legislația actuală 
și exprimate de proprietarii de service-uri.

Întocmirea devizelor finale și 
estimative în vederea facturării.

Afișează date complete despre 
clienți, furnizori și asiguratori.

Completare date client, mașină, 
dosar CASCO, solicitări client.

Acces la istoricul lucrărilor efectuate 
și gradul de ocupare în viitor.



Evidența pieselor și materialelor

Raport ore lucrate

Liste programare

Căutare deviz

Emitere factură

Opțiune vopsitorii

Acces în timp real la situația 
stocurilor de piese sau materiale. 

Raportare complexă pe fiecare 
angajat sau lucrare.

Creare de programări pentru service și 
întocmire note de programare.

Funcție de căutare pe baza 
numărului de înmatriculare, nume 

proprietar sau dosar.

Generarea facturii pe baza devizului.

Generarea unui raport de producție pe 
baza unor rețete prestabilite.

Specificații POS & Retail
Alege tipul de program care ți se potrivește.

Generare recepție auto, deviz estimativ, final

Generare rapoarte pe client/mașină/angajat

Generare factură, chitanța, proformă

Contabilitate primară completă 

Recepție piese

Registru casă

Raport gestiune

Fișă magazie 

Rapoarte complexe 

Alte documente contabilitate primară

Back-up bază de date în Cloud

Vânzare POS 

Încasarea devizelor prin bon fiscal

Soft complet de vânzare pentru magazin de piese auto

Suport 30 zile gratuit

Update gratuit

Specificații

Licență pe viață

Licență pe an (50% reducere din tipul de suport ales)

Basic

699 lei

349 lei

Standard

999 lei

499 lei

Pro

1299 lei

599 lei



Ticketing prin email la suport@s2s.ro

1 oră 2 ore

Acces la server de backup în Cloud

Suport prin email

Suport telefonic

Acces la sincronizarea avizelor între punctele de lucru

Suport remote

Timp lunar maxim acordat (telefonic + remote)

Tipuri de suport tehnic pentru aplicațiile S2S Silver Gold Platinum

Suport gratuit în 
primele 30 de zile 
de la livrare

În prima lună de la achiziție beneficiezi de 
suport telefonic și remote GRATUIT pentru toate 
întrebările legate de program. La sfârșitul acestui 
interval poți alege tipul de suport potrivit afacerii 
tale, pe o perioadă de minim 3 luni.



Cauți cele mai rentabile 
echipamente?

Poți lua totul la pachet, preconfigurat și testat, 
cu o singură taxă de transport. Îți punem la 
dispoziție echipamente care și-au dovedit 
fiabilitatea de-a lungul timpului.

Gamă variată 
de monitoare

Scannere
cod de bare

Imprimantă 
cod de bare

Imprimante 
etichete

Monitoare touchscreen 
sau LCD-LED.

Scanner pistil, 2D, imager 
sau încastrat în cântar.

Imprimare etichete raft,
produs, traducere.

Sisteme calculator plus 
touchscreen integrate.



Avantajele nu se 
opresc aici

Intră pe www.s2s.ro și descoperă întreaga 
gamă de echipamente profesionale. Trimite 
întrebările tale pe adresa office@s2s.ro sau 
apelează 0722 338 694 pentru detalii.

De ce să cumperi de la noi?

1

2

3

Trial gratuit pentru programe

Prețuri negociabile

Livrare gratuită

Poți testa orice software achiziționat timp de 30 de zile.

Primești discount la achiziția de pachete complete. 

Beneficiezi de livrare gratuită la comenzi peste 999 lei.




