
Autocom CARS iD

Identity check 
of a vehicle.



Fraude de Veículos
Um dos tipos mais comuns de fraudes em veículos no 
mercado de usados é a manipulação de quilómetros. 

A manipulação de quilómetros é a desconexão, reinicialização 
ou alteração do quadrante de um veículo com a intenção de 
alterar o número de quilómetros indicados.

O QUE É O CARS ID?

Com o CARS iD, poderá inspecionar de forma completa o veículo e obterá um relatório completo de 
detecção de fraudes.
De forma simples, pode detectar facilmente o ato de manipulação quilómetros ilegalmente no veículo 
com nosso equipamento.

O relatório de deteção de fraudes do 
Autocom CARS iD contém:

Quilómetros (Quadrante)
Leia a quilometragem nos vários sistemas 
do veículo onde é registada.

Por exemplo: SRS, ICM e ABS.

Número de Identificação do Veículo (VIN) 
Leia o número de identificação do veículo 
em vários sistemas. Os sistemas 
disponíveis são apresentados no relatório. 
Por exemplo: CEM, ECM, RMR e SCL.

Códigos de Avaria
É fácil descobrir o estado do veículo nos 
vários sistemas. Leia os códigos de avaria 
e veja-as claramente no relatório de 
detecção de fraude.

Com o relatório de detecção de 
fraude, é fácil comparar e verificar se 
os quilómetros e o VIN correspondem 
aos protocolos de inspeção ou 
manutenção do veículo.



PORQUE PRECISO DE DETECTAR FRAUDES?

• O valor do veículo é afetado negativamente
• Para fornecer a manutenção adequada ao veículo
• Para decisões de compra mais seguras
• Para evitar a compra de veículos com problemas dispendiosos e ocultos
• Para manter a segurança rodoviária

• Verificação inteligente, fácil e rápida
• Garanta bons negócios
• Evite ser enganado
• Economize e aumento o fluxo de caixa
• O relatório de detecção de fraudes é

fácil de ler e entender

• 30 anos de experiência
• Dezenas de milhares de clientes em

todo o mundo
• Dados originais
• Cooperação com OEM

QUEM DEVERÁ USAR O CARS ID?

Uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa 
interessada em verificar a identidade de um 
veículo, condição ou para encontrar possível 
manipulação do quilometragem.

• O mercado de carros usados
• Mercado de importação e exportação
• Polícia e patrulhas de fronteira

QUE MAIS VALIAS PARA MIM?

Proteja-se para não tornar-se numa vítima de 
quilómetros manipulados com o Autocom CARS iD. 
Com a nossa base de dados abrangente de diferentes 
veículos, poderá garantir que o veículo não foi 
manipulado de nenhuma forma.

PORQUE DEVO USAR O CARS ID?

O CARS iD é desenvolvido e produzido pela Autocom 
em Trollhättan, Suécia. Com o envolvimento de todas 
as funções desde o departamento de dados, software, 
hardware, vendas e marketing, conseguimos juntos 
uma solução que é capaz de prevenir o crime.

1. Conecte seu VCI na ficha de diagnóstico de 16 pinos do veículo e inicie o software CARS iD.
2. Use o descodificador VIN ou faça uma seleção manual do veículo em questão.
3. Inicie uma Análise do Sistema do Veículo e selecione o tipo de motor. Isto fará uma análise de todos os 

sistemas disponíveis no veículo em busca de códigos de avaria, VIN e quilometragem.
Assim que a análise for concluída, o software conectar-se-á automaticamente ao serviço de nuvem 
Autocom para realizar a leitura de identificação.

4. Após a leitura, irá receberá o relatório de detecção de fraude mostrando todos os sistemas disponíveis no 
veículo, os possíveis códigos de falha presentes, o VIN e a leitura da quilometragem dos vários sistemas 

As informações divergentes no relatório de detecção de fraude são destacadas a vermelho.
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