Regulamin przedsiębiorców korzystających z systemu ARES
obowiązujący od 01.09.2017
Podstawowe reguły działania przedsiębiorstw w systemie ARES
1. Przystąpienie do systemu jest możliwe po zaakceptowaniu regulaminu.
2. W przypadku zaprzestania wypełniania któregokolwiek punktu regulaminu, w wyniku decyzji
administratora systemu, następuje odebranie praw uczestnika systemu z powiadomieniem o decyzji
i jej powodach. Administratorem systemu jest firma AMBIT.
3. Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu działają w ramach obowiązującego prawa ,
szczególnie w oparciu o ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o odpadach,
ochronie środowiska i prawo o ruchu drogowym.
4. Przedsiębiorcy w pełni wykorzystują możliwości systemu informatycznego, dokumentują
prowadzoną

w

ramach

systemu

ARES

działalność,

zapewniają

wagowe

rozliczenie

zagospodarowanego odpadu i powiązanie części z samochodem z którego pochodzą.
5. Zbiór centralny systemu ARES jest sumą zbiorów przedsiębiorstw z wyłączeniem ich danych o
klientach dostarczających pojazdy oraz danych finansowych.
6. Przedsiębiorcy poprzez porównanie wskaźników w sposób ciągły oceniają efektywność
własnych działań i je usprawniają.

Prawa Przedsiębiorca po przystąpieniu do systemu nabywa prawa do:
1. Licencji na użytkowanie programu komputerowego systemu ARES.
2. Korzystania ze zmian w oprogramowaniu wprowadzanych przez właściciela systemu dostępnych
dla wybranego pakietu.
3. Prezentacji swoich części na własnej stronie www przy pomocy udostępnionych narzędzi.
4. Uzyskania marży przy sprzedaniu przez siebie części wprowadzonych przez innych
użytkowników systemu.
5. Sprzedaży części i materiałów po najkorzystniejszych cenach wynegocjowanych i określonych
przez jednego z przedsiębiorców systemu.
Obowiązki Przedsiębiorca po przystąpieniu do systemu realizuje następujące obowiązki:
1. Zakupuje sprzęt komputerowy, jeśli nie posiada.
2. Instaluje na własny koszt otrzymany serwer z oprogramowaniem.

3. Opłaca proporcjonalne do ilości zgłoszonych osób, koszty ich udziału, w organizowanych
systematycznie szkoleniach-spotkaniach.
Dostępne pakiety systemy ARES:
1. Pakiet podstawowy:
- pełne działanie systemu w zakresie gospodarki odpadami,
- pełne działanie systemu w zakresie stacji demontażu (obsługa czytników kodu z dowodu
rejestracyjnego, drukarek etykiet ZEBRA, pobieranie danych o przedsiębiorcach z GUS-u,
pobieranie danych z CEPiK-u o pojazdach ),
- pełne działanie systemu w zakresie handlu pojazdami,
- pełne działanie systemu w zakresie handlu stalą, częściami,
- działanie systemu w zakresie sprzedaży części pochodzących z demontażu wraz z obsługą firm
kurierskich i kas fiskalnych Posnet.
- limit (10 000 części) zdjęć na serwerze centralnym,
- podstawowa obsługa allegro,
2. Pakiet rozszerzony:
- wszystkie opcje pakietu podstawowego,
- utrzymywanie zdjęć na serwerze centralnym bez limity z wyświetlaniem przy lokalnej obsłudze,
- pełna obsługa allegro (automatyczne wystawianie aukcji, pełny panel kategorii i atrybutów
allegro)
- centralna wyszukiwarka z certyfikatem jakości części,
- certyfikat jakości części wbudowany w system Ares,
- rozbudowana baza marek i modeli samochodów

