Een account op het ipublic platform aanmaken.
(http://ipublic.x431.com/)
BETER CONTACT MÉT EN BEHEER VÁN UW GOLO KLANTEN !!!
Indien u in het bezit bent van een Launch X-431 Pro, X-431 Pro 3, PADII of CRP229, is het mogelijk
om een account aan te maken op het ipublic platform.
Dit platform, ontwikkeld en aangeboden door LAUNCH, is voor gebruikers gratis. Het is een nuttig
instrument voor het dagelijks beheer van de klanten van de werklaats(en) en klanten die gebruik
maken van GOLO.
1. Ga naar http://ipublic.x431.com/

2. Klik op ”No public account” om een account aan te maken.

3. Voer UW ID in die u bij uw Launch Golo heeft gekregen en klik op ”Apply”

4. U dient vervolgens uw naw-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, contactpersoon, werktijden etc.) verder in te vullen zodat uw klanten u
kunnen bereiken.

5. Mogelijkheid om meer gebruikers aan het account toe te voegen

6. In hetzelfde account kunt u meerdere diagnose-testers toevoegen: bijvoorbeeld een andere
Launch Pro3 of de Easydiag

7. Het menu van het platform:
- Home
(- Home)
- Messages
(- Berichten)
- Customers
(- Klanten)
- Alarms and alerts (- Alarm en waarschuwingen)
- Reservation
(- Reserveren)
- Statistics
(- Statistieken)
- Settings
(- Instellingen)
a) Messages – overleg tussen de Golo gebruiker en u, als gekoppelde werkplaats

b) Custumors: hier kunt u Golo klanten koppelen aan uw werkplaats, zodat u alle informatie over
hun auto’s ontvangt en zodoende diagnose op afstand kunt aanbieden

c) Alarms and alerts: ontvang dezelfde alarmen en waarschuwingen die uw gekoppelde
GOLO klant over zijn auto krijgt via zijn GOLO apparaat op zijn smartphone.

d) Reservation: hier ontvangt u informatie over de klant die DIAGNOSE OP AFSTAND heeft
aangevraagd met zijn GOLO

e) Statistics: informatie over wat voor soort berichten u heeft ontvangen, het aantal en interval
etc.
* Bijvoorbeeld: jaarlijks onderhoud, lange tijd niet gebruikt, foutmelding etc.

