
Az autójavításban a szemrevételezés valaha a hibamegállapítás 
egyik alapeleme volt. A műveleti utasítás azt mondta: motorház-
tetőt felnyit, alaposan körülnéz, rendellenes hangokra figyel. A
szemrevételezés ma is érvényes, azzal az „apró” különbséggel, 
hogy az autó lehet akár a műhelyen kívül is, amit mi szemrevé-
telezünk, az a WoW-rendszerdiagnosztika képernyője. 
Ma autót diagnosztizálni rendszerteszter nélkül nem lehet. A 
kérdés az, hogy 
– mindenben segít-e a rendszerteszter? 
– értjük-e pontosan, amit nekünk mond?
– értjük-e egyáltalán, amit mond?
– ha tájékoztatást ad, tovább tudunk-e menni?
– értelmezni és értékelni tudjuk-e üzeneteit?
– ha igen, elhisszük-e? és egyáltalában
– ismerjük-e a rendszerteszter minden tudását, ki tudjuk-e 

maradéktalanul használni?
Sajnos általában a felvetett hét kérdésre sok műszerhasználó, 
gyakorló mester határozott igennel nem tud válaszolni. (Java-
soljuk, válaszoljon ön is önmagának!)

Együtt könnyebb!
WoW-partnerség

Ez nem elmarasztalás! Olyan tempóban fejlődik az autótechnika 
és diagnosztikája, ezt követve a rendszerteszter szoftvere, hogy 
alig van esélyünk mindezt polihisztorként magunk követni. 

Mi lehet a megoldás?

A Würth  cég WoW gépjármű-diagnosztikai szakemberei tanfo-
lyamon, személyes konzultáción adnak háttértámogatást akár 
a helyszínen személyesen, vagy telefonon is.
„A WoW-nál egyre fontosabbnak tartjuk a szakmai hátteret 
– mondja Farkas László WoW értékesítési vezető –, mi nagyon sok 
energiát szánunk arra, hogy a termékünket megvásárolt vevő egy  
elégedett, igazi felhasználó legyen. Aki nem ijed meg a nehézsé-
gektől, hisz tudja, hogy van mire és kire támaszkodnia! Kollégáim 
napi szinten látogatják a felhasználóinkat és segítenek e bonyolult 
világban eligazodni. Ehhez nagy segítség a mindenki számára 
elérhető, népszerű és több éve jól működő fórumszolgáltatásunk, 
amelyet bővíteni fogunk, külön lehetőséget adunk a WoW-rendszer 
résztvevőinek egyéni belépési kóddal. Ennek első lépéseként már 
engedélyeztettük a www.wow-diagnosztika.hu nevet, erre fogunk 
néhány héten belül adatokat, információkat feltölteni. Folyamatosan 
mennek alaptanfolyamaink, ahol a műszereink 100%-os kezelését 
is elsajátíthatják a résztvevők. Természetesen szeretettel várjuk a 
műszerrel nem, vagy más műszerrel rendelkezőket is, hogy  bátran 
merjék vállalni a diagnosztizálást.” 

Ismét idézzük a címet: „Együtt könnyebb”

Örvendetes, hogy egyre többen osztják meg másokkal is-
mereteiket, mert tudják, ha adnak, kaphatnak is. Tehát az 
információátadás nem egyirányú. Ennek fóruma lehet, mint az 
a Würth-nél már sikeresen működik, a csapaton belüliek szak-
mai internetes „csevegő” rovata. Segítségkérésre a kollégák 
szívesen válaszolnak, ötletet, vagy „tutibiztos” tippet adnak. 
Van, aki problémát vet fel és felhívja a figyelmet a nem kellően
szakszerű beavatkozás igen drága veszélyeire.
„Fontosnak tartjuk – folytatja Farkas László – az internetes 
kapcsolattartáson túl a kollégák csapattá kovácsolását is. Ennek 
érdekében tartunk már rendszeresen évente több alkalommal 
WOW-NAPOT, ahol meghívott előadók remek témái után ma-
gunk közt vitatjuk meg a problémákat, illetve azok megoldását. 
Ilyenkor készült, és most már bővül az a lista, ahol a résztvevők 
név, cím és telefonszám mellett kitöltik az „amiben segíteni 
tudok” rubrikát, lehetőséget adva a típushibák mielőbbi nyakon 
csípésére!
A WoW-partnerségben tehát mindhárom segítséget meg 
tudjuk adni a kollégáknak, a műszeres háttér-információs 
támogatást, a tanfolyamokat és a konzultációt. Az utóbbi 
eredményességében a szakmai napok személyes találkozói 
jelentik a legtöbbet. 
Az Autótechnika lapjain rendszeresen be fogunk számolni a 
WoW-fejlesztésekről, a WoW-csapat programjairól, nemsokára 
több újdonság bemutatásával jelentkezünk.”
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