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Reparatie Informatie



It’s Time to Get More Efficient.
A single lookup in ProDemand™ gets you there.

Things move fast in an auto repair shop. So, you need repair information tools that work as fast and 
accurately as you do. That’s ProDemand.

From your first look under the hood, ProDemand guides you in the right direction for an accurate 
diagnosis so you reduce repair time. SureTrack™, the diagnostics module inside ProDemand, 
combines Real Fixes based on millions of actual repair orders with powerful features like common 
replaced parts records and guided component tests.

Once you’ve got your diagnosis, it’s simple to write an accurate estimate and access all the OEM 
service information you’re likely to need to complete the repair. In a single lookup, everything is 
right there for you, organized in a logical tabular layout. There’s no needle in a haystack here. You’ll 
easily find the industry’s most trusted color wiring diagrams, the latest TSBs and recalls, specs and 
procedures, maintenance information and more, all accessible from a single location.

ProDemand helps make your job easier. That’s not only efficient, it’s just plain smart.

Why Choose ProDemand
We know you have choices for repair information. Here 
are some of the top reasons professional technicians trust 
ProDemand as their primary source of repair data.

XX Smarter Searches 
Spend less time searching, with complete OEM 
information & Real Fixes delivered in a single lookup 
— powered by our exclusive 1Search feature

XX SureTrack Real Fixes 
Find the fix with this all-in-one diagnostic resource 
based on real-world experience, including an 
interactive community of professional technicians

XX Color Wiring Diagrams 
Trust our industry-leading scalable color wiring 
diagrams to track down circuits quickly and 
accurately — consistent formatting across all OEMs 
eliminates the guesswork

XX Latest TSBs  
Never miss a TSB! Access the most accurate and  
up-to-date database of TSBs available, most 
delivered within two weeks of publication by the OEM

XX Common Replaced Parts  
Start your diagnosis with parts replacement graphs 
that guide you to the most likely cause based on 
the commonly replaced parts for the vehicle model, 
mileage and symptoms

XX Estimating Integrated with Manager SE™  
Build accurate, dependable and profitable estimates 
easily with the only OEM repair information system 
integrated with the industry’s most trusted shop 
management system, Manager SE

Smarter Searches

SureTrack Real Fixes 

Color Wiring Diagrams 

Latest TSBs 

Common Replaced Parts

Integration with Manager SE

If you’re not using ProDemand yet, give it a test drive and 
discover for yourself how much more productive you can 
be with the industry’s most complete — and efficient — 
repair information tools. 

Visit: mitchell1.com/prodemand

“ProDemand 
is laid out the way I think, 
not the way some IT guy does.”

REPARATIE TIJDEN

TECHNISCHE TEKENINGEN

REPARATIE HANDLEIDINGEN

DUIDELIJKE DIAGNOSE BEGELEIDING

TECHNISCHE SERVICE BULLETINS

GEVERIFIEERDE OPLOSSINGEN 
EN TIPS

VOERTUIG DEKKING

De Snap-on informatie helpt me om de
reparatie meteen op de juiste wijze uit te voeren.

Het is tijd voor meer effi  ciëntie.
Met het Snap-on informatie systeem gaat u dat realiseren.

Tijd is geld in de werkplaats. Dus heeft u een informatie systeem nodig wat uw 
tempo bij kan benen. En dat is het Snap-on Informatie Systeem.

Vanaf het moment dat u de auto binnen ziet komen, biedt het Snap-on Informatie Systeem 
alles wat u moet weten om de service, reparatie of diagnose uit te voeren. 

SmartPACK is de diagnose module binnen het Snap-on Informatie Systeem, het combineert OEM 
Technische Service Bulletins en Terugroepacties met echte oplossingen om u te assisteren bij de diagnose 
van vaker voorkomende problemen.

Als de diagnose eenmaal is gesteld, is het eenvoudig om een schatting te maken. Met toegang tot alle OEM service 
informatie die u nodig heeft om de klus te klaren. Alle informatie wordt netjes en logisch gerangschikt in tabbladen 
gepresenteerd. Geen gezoek naar de speld in een hooiberg. U vindt eenvoudig de kleurenschema’s, de laatste TSB’s, 
terugroepacties, specificaties, procedures, onderhoudsinformatie en nog veel meer. Alles toegankelijk vanuit één locatie.

Het Snap-on Informatie Systeem maakt het u makkelijk. Dat is niet alleen efficiënt, het is gewoon verrekte slim.

reparatie meteen op de juiste wijze uit te voeren.
De Snap-on informatie helpt me om de

REPARATIE TIJDEN
Accurate reparatie tijden worden aangeboden waarbij alle bijkomende werkzaamheden zijn 
meegenomen, zodat het ook overeenkomt met de praktijk! De afsluitende werkzaamheden 
staan in een lijst zodat er geen arbeidstijden worden overgeslagen.

TECHNISCHE TEKENINGEN
De database bevat meer dan 100.000 technische tekeningen van uitstekende kwaliteit.
Dit zijn op schaal gemaakte tekeningen met de onderdelen uitgelicht voor snelle identificatie 
met bijbehorende aantrekkoppels. Er wordt ook aangegeven welke bouten/moeren niet 
hergebruikt kunnen worden en of er ook een borgmiddel nodig is.

REPARATIE HANDLEIDINGEN 
Geef een boost aan uw productiviteit en bevorder de werkplaats doorstroming met gedetailleerde 
stap voor stap reparatie en service instructies, vaak vragen routine handelingen speciale 
procedures en die zijn gedekt. Technische illustraties en referentie nummers voor speciaal 
gereedschap worden getoond om de reparatie instructies zo duidelijk mogelijk te maken.

DUIDELIJKE DIAGNOSE BEGELEIDING MET (DEEL) SCHEMA’S
We nemen het vaak verwarrende en onduidelijk uitziende OEM bedradingschema en 
tekenen deze opnieuw in ons eigen goed leesbare duidelijk formaat. En u kunt inzoomen 
op specifieke deel bedradingschema’s en componenten.

TECHNISCHE SERVICE BULLETINS 
Krijg directe toegang tot de diverse Technische Service Bulletins (TSB’s)
afkomstig van de fabrikant, compleet met symptomen, oorzaak en oplossing.
Met een simpele muisklik weet u of er een Service Bulletin beschikbaar is voor
een bepaald voertuig.

GEVERIFIEERDE OPLOSSINGEN EN TIPS
Deze functie biedt dekking voor op OEM gebaseerde gegevens, tot informatie van experts 
en vermaarde helpdesk organisaties. Deze database is een unieke module met cases, 
geverifieerde reparaties en tips voor voertuigen uit de Europese markt met oplossingen en 
tips voor de Europese markt. Het helpt de universele werkplaats om snel oplossingen te 
vinden voor minder bekende problemen met een geselecteerd voertuig en dat scheelt tijd 
en geld.

VOERTUIG DEKKING
Niet alleen dekt de Snap-on informatie een grote verscheidenheid aan merken en 
modellen vanaf 1973, het bevat ook de laatste EV, FEV en PHEV voertuigen.

Als u nog geen gebruik maakt van het Snap-on Informatie Systeem, maak dan een proefrit 
en ontdek zelf hoeveel productiever uw werkplaats kan worden met het meest complete 
en efficiënte reparatie informatie systeem in de markt.

Waarom kiezen voor het Snap-on informatie systeem
We weten dat u een keuze moet maken tussen alle verkrijgbare informatie systemen. Hier zijn enkele van de belangrijkste 
redenen waarom het Snap-on Informatie Systeem uw belangrijkste bron van informatie zou moeten zijn.


