SECURE VEHICLE
™
GATEWAY

MET HET GEBRUIK VAN EEN GESCHIKTE DIAGNOSE-TESTER
KRIJGT U DOOR MIDDEL VAN EEN SNEL EN VEILIG KANAAL
RECHTSTREEKS CONTACT MET DE WEBSITE VAN DE
FABRIKANT WAARDOOR U PROBLEEMLOOS TOEGANG HEEFT
TOT VOERTUIGEN MET EEN BEVEILIGDE SECURE GATEWAY.

WAT IS SECURE VEHICLE GATEWAY™?
Secure Vehicle Gateway™ is een Snap-on® oplossing die de monteur ondersteund
bij voertuigen met beperkte toegang. De handleiding is geïntegreerd in de
diagnose-tester en er is een nieuwe website beschikbaar die de mogelijkheid
biedt om alles juist in te stellen.

WAT IS EEN SECURE GATEWAY (SGW)
MODULE ?
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hebben een ingebouwde Secure Gateway
Module (SGW), vergelijkbaar met een firewall, om het voertuig netwerk te
beschermen. Alleen geautoriseerde diagnose-testers met Wi-Fi toegang kunnen
het Secure Gateway Module ontgrendelen en diagnosefuncties uitvoeren, zoals
bi-directionele tests, kalibraties, DTC's wissen, inleren en afstellingen.

WAT IS ER NIEUW?
Met de laatste software (versie 20.4) kunnen monteurs 2017 en nieuwere Fiat
Chrysler Automobiles [FCA] ontgrendelen. Daarvoor was het alleen mogelijk om
codes te zien, maar nu is een volledige diagnose mogelijk.

WAAROM BLOKKEREN FABRIKANTEN
HUN VOERTUIGEN?
Om het voertuig te beschermen tegen ongeautoriseerde netwerk manipulatie
die risico's kunnen vormen, veel autofabrikanten vereisen een geautoriseerde
diagnose-tester om de nodige diagnose en reparatie uit te kunnen voeren.

SNAPON.COM/GATEWAY/EU-NL

ZORG DAT U AANGESLOTEN BENT
HET IS MAKKELIJKER DAN U DENKT
Alle monteurs moeten worden aangemeld:
• Een compatible diagnose-tester
• Een geautoriseerd OEM/Fabrikant account
• Een Snap-on® profiel om alles op 1 plaats te beheren.
Monteurs registreren hun geschikte diagnose-tester en de OEM/Fabrikant account
informatie in een centraal Snap-on® profiel en u bent klaar om te verbinden —snel,
makkelijk en veilig.

ACCOUNT AANMAKEN
WAT U OP VOORHAND NODIG HEEFT
Er is wat informatie nodig van de scantool om te beginnen. Vanuit het home menu
selecteert u "extra" en selecteer vervolgens "verbinding maken".

Het “verbinding maken” wordt getoond. Dit menu geeft u informatie die u nodig heeft
om verbinding te maken. Het biedt ook een overzicht van het registratie proces en
vereiste hyperlinks. Om een compleet overzicht te krijgen van het registratie proces
ga naar snapon.com/gateway/eu-nl of gebruik de QR code 1 op de tool.

INSTELLEN VAN UW GEAUTORISEERD FCA ACCOUNT
Deze instructies zijn specifiek bedoeld voor het instellen van een FCA account. U
kunt de FCA website bereiken door te gaan naar: https://www.technicalinformation.
fiat.com/tech-info-web/web/index.do?request_locale=nl
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Ga naar de OEM website. Deze link kun u ook vinden op de SNAPON.
COM/GATEWAY/EU-NL website.
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 egin door op "Open voor uw info" te drukken en selecteer "Registreren"
B
in de rechter bovenhoek. Lees en accepteer de contract voorwaarden en
de zelf-certificatie en selecteer dan "verder met registreren".

3 Selecteer "Nieuw". Vul uw BTW nummer en adres gegevens in. Stuur
documenten mee waaruit blijkt dat uw bedrijf actief is in de automotive
sector. Selecteer "Doorgaan" als alles is ingevuld en bijgevoegd.

4 Voer uw werkplaats adres in, dat kan afwijken van het geregistreerde
bedrijfsadres. Selecteer "Doorgaan".
Voer de persoonlijke gebruikersinformatie in en selecteer “Doorgaan”
Tip: Maak een notitie van uw beveiligingsvragen en antwoorden.

5 Selecteer de optie "Reparateurs" en “Opslaan”
Als u zich heeft geregistreerd voor een FCA account wacht dan op uw
email bevestiging. Dit kan tussen de 2 en 7 dagen duren.

De registratie is succesvol afgerond.
U zal een Email ontvangen met uw gebruikersnaam en
instructies hoe u het eerste login password moet invoeren.

UW ABONNEMENT AANSCHAFFEN
6 Na het ontvangen van
uw gebruikersnaam en
wachtwoord voor de FCA
website, log in op de FCA
website en selecteer
"Aanschaffen / Aankoop
abonnementen".
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Selecteer “Generic diagnostic
tool” en kies de lengte van het
abonnement.

8 Activeer het gekochte
universele tester abonnement
op de FCA website
"Uw abonnementen - Generic
Diagnostic tool - Volledige
toegang - Diagnostic Tools”.

9 Om deze actie af te ronden kies
de “CLICK HERE TO ACTIVATE
SUBSCRIPTION...” knop.
Uw FCA account set-up is nu
afgerond.

SNAP-ON® PROFILE MANAGER
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Een Snap-on® Profile Manager account is benodigd om het proces af te
ronden. Heeft u al een Profile Manager account, log in en ga naar Stap 3.
(u heeft al een profile manager account als u eerder toegang had tot
ALTUSDrive.)
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Om een Profile Manager
account aan te maken, ga naar
profilemanager.mitchell1.com
of scan deze QR code:
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Als uw account is aangemaakt,
log opnieuw in en ga naar de
“Device Management” tab.
"Add a Device" als u unit nog niet
is gekoppeld aan uw account. U
verkrijgt deze informatie via het
"verbinding maken" scherm op
uw scanner.

4 Gebruik het dropdown menu om
"FCA Worldwide - Fiat Technical
Information" te selecteren.
Vul de gebruikersnaam en
het wachtwoord in dat u hebt
ontvangen van FCA. Let-op: Dit
FCA wachtwoord moet elke 60
dagen worden verandert en er
is een geldig FCA abonnement
nodig om toegang te verkrijgen
tot Fiat Chrysler voertuigen.
5 	 U heeft nu toegang tot de FCA
Secure Gateway
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