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Uit een recent onderzoek van de
Duitse keuringsinstantie TÜV blijkt
dat kleine auto’s de meeste gebre-
ken vertonen. Dat is goed nieuws
voor de werkplaats, want vooral
deze auto’s zijn de laatste jaren veel
verkocht. Ook stijgt het aantal
 ernstige defecten aan auto’s,

 waardoor 19,5 procent van alle 
gekeurde auto’s in Duitsland eerst
gerepareerd  moeten worden voor
zij hun HU-goedkeur krijgen. Vooral
verlichtingsproblemen komen veel
voor. Snel defecten opmerken is
mogelijk als de klant regelmatig de
werkplaats bezoekt. Maar met

steeds langere onderhoudsinterval-
len is dat lastig. En als de klant ook
nog onderhoud uitstelt en op zoek
gaat naar alternatieven via internet,
kan het zomaar gebeuren dat de
vaste klant geen klant meer is als
zijn auto gerepareerd moet
 worden.

Alles in één
Niet alleen de klant kan gebruik
maken van de computer en het 
internet. Het autobedrijf kan, met de
juiste digitale gereedschappen, 
bestaande processen optimaliseren
en nieuwe kansen creëren.
AMT vroeg een aantal leveranciers

Garagesoftware staat centraal 
in autobedrijf

Efficiënter werken door automatisering

De crisis is nog niet over. Consumenten stelden het onderhoud aan hun auto al uit, wat gaat

2013 brengen? Wat kunt u doen om de omzet op peil te houden? Gaat u nieuwe klanten

 werven of gaat u slimmer werken? Als u voor het laatste kiest, kan de juiste garagesoftware

dan helpen? En zo ja, hoe? AMT zoekt het uit.

www.amt.nl/januari2013

Dankzij een iPad met de TopMec-app heeft de
autotechnicus in de werkplaats alle informatie
bij de hand. Als hij onderdelen nodig heeft,
geeft de autotechnicus dat aan de werkplaats-
receptie door via de app. De receptionist kan
de bestelling bevestigen en naar de grossier
doorsturen.
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van garageautomatisering hoe een
autobedrijf dat het beste kan doen.
Opvallend is dat alle leveranciers
aangeven dat ze vanuit één systeem
werken en dat het niet meer nodig
is verschillende bestanden en 
programma’s naast elkaar te draaien.
Dat maakt niet alleen dagelijkse 
processen efficiënter, het maakt ook
snel informatie zoeken en rapporta-
ges opstellen mogelijk. 

Gaston Online geeft inzicht in
mailingen
Gaston Online is een online soft-
warepakket dat via elke computer
met internetaansluiting te gebrui-
ken is. Een voordeel van Gaston is
dat updaten van de software en
back-uppen van gegevens automa-
tisch gaat. Het autobedrijf kan zich

daardoor richten op de dagelijkse
werkzaamheden. Bij Gaston Online
start het proces bij het inplannen
van een afspraak. Met een paar
muisklikken maakt de receptionist
de afspraak, de klant- en voertuig-
gegevens en de order aan. Als de
gegevens al in Gaston Online staan,
kunnen ze hergebruikt worden. 
De werkplaats-chef pakt de order op
en kan de benodigde onderdelen
vanuit Gaston Online bestellen. 
De software kan gekoppeld worden
aan Aldoc, mijngrossier.nl, Partscat,
 Automasterbase, DoyenDoc, Rai en
TopMec.
De goederenontvangst is in Gaston
Online ook bij te houden. De soft-
wareleverancier geeft aan dat het
aantal handelingen met zo’n 75 tot
80 procent wordt teruggebracht,

wat tijdswinst oplevert. Dat bereikt
Gaston Online door koppelingen
met VWE. Het invullen van het ken-
teken, postcode en huisnummer zijn
voldoende voor een groot deel van
de gegevens. De software haalt de
ontbrekende gegevens automatisch
op. Hoe benadert het autobedrijf
zijn klanten? Dat kan natuurlijk met
een brief, maar dat kan veel makke-
lijker en voordeliger via e-mail of
sms. Het gevaar van e-mail is dat de
klant ermee bestookt wordt en hij of
zij het bericht daardoor negeert.
Gaston Online houdt bij welke mai-
ling verzonden is en houdt het reac-
tiepercentage bij. 
Voor direct contact met de klant kan
de receptionist vanuit de software
een sms sturen met bijvoorbeeld
een melding dat de auto gereed

staat of dat het tijd is voor de
 winterbandenwissel. Volgens 
Gaston ligt het reactiepercentage
op verstuurde sms’jes hoger dan bij
e-mail.

Q-Mobiel maakt automatisch
werkorder bij afspraak
Vergelijkbaar met Gaston gaat 
Q-Mobiel te werk. Q-Mobiel van 
InterQsoft maakt bij een werkplaats-
afspraak automatisch een werkorder
aan. Als de klant bekend is, koppelt
het programma de historie. Om de
werkplaats gevuld te houden, biedt
Q-Mobiel de mogelijkheid om herin-
neringen aan de receptionist te
tonen. Zo kan hij bij reparatieadvie-
zen en toekomstige APK’s telefo-
nisch of via e-email contact opne-
men met de klant. Verder biedt 

Gaston Online is bereikbaar via internet en werkt dus op elk systeem met internettoegang. 
Dat maakt back-ups maken en updates installeren overbodig. 

Steeds meer programma’s bieden de mogelijkheid om de klant via sms te benaderen. Zo kan het
 autobedrijf de klant bijvoorbeeld informeren dat de auto klaar staat.

TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: JAN LIEFTINK

Samenwerking werkplaats en receptie
De meeste garagesoftware wordt
voornamelijk bij de receptie ge-
bruikt. Maar de autotechnici in de
werkplaats gebruiken ook steeds
vaker een computer. Niet voor het
stellen van diagnose, maar om
technische gegevens en bekende
storingen op te zoeken. Van Heck
introduceerde in 2012 de appTop-
Mec. TopMec zorgt voor meer effi-
ciency in het autobedrijf. Via de ap-
plicatie die op de iPad en bepaalde
Android-tablets beschikbaar is, kan
de autotechnicus technische infor-
matie, schema’s en onderdelen op-
zoeken. Omdat de autotechnicus in
de werkplaats bij de auto staat, kan

hij eenvoudig het juiste onderdeel
selecteren en de bestelling voorbe-
reiden. De werkplaats-chef hoeft 
alleen nog maar met één druk op
de knop achter zijn computer de
bestelling definitief te maken. 
De autotechnicus krijgt hiermee
meer vrijheid en bespaart tijd
omdat hij bij de auto kan blijven.
TopMec synchroniseert met ver-
schillende garagesoftwarepakket-
ten. Daardoor kunnen werkorders
in de werkplaats bekeken en aan-
gepast worden. De aanpassingen
verschijnen dan ook in het garage-
softwarepakket en de receptionist
kan de factuur meteen maken.
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den. In AutomaaT kan een mede-
werker de profieldiepte van de op-
geslagen banden invoeren. Met
een paar muisklikken kan het auto-
bedrijf een overzicht maken met
daarin welke banden aan vervan-
ging toe zijn bij de volgende wissel.
“Dat scheelt kosten bij de inkoop,
omdat je grotere partijen kunt 
inkopen en je kunt de rustige uren
in de werkplaats opvullen met het
vervangen van de banden op de
velg. Tijdens de wisselperiodes hoef
je dan alleen maar de wielen te
monteren”, zegt directeur Gerrit
Wieberdink.
“In deze periode van crisis is het
meer dan ooit de kunst om je werk-
plaats optimaal te benutten. Als ma-
nagement moet je scherp blijven als
het gaat om de inzet van je mensen,
bruggen en debiteurenbeleid. Auto-
maaT biedt dat overzicht”, zegt Wie-
berdink. Facturen komen automa-
tisch in de boekhouding terecht. 
In een openstaande postenlijst is
meteen te zien welke facturen nog
niet betaald zijn. Daar kan het auto-
bedrijf actie op ondernemen. 

De software is te koppelen aan pin-
apparatuur, zodat betalingen direct
in de boekhouding worden bijge-
werkt. Per klant is in te stellen wat
hij per post en wat hij per e-mail wil
ontvangen. Het benaderen van de
klant per sms is ook mogelijk. 
Het programma geeft een melding
als er extra zaken vervangen moe-
ten worden, zoals de distributieriem.
Dat is een kans voor het autobedrijf
om de klant te helpen en de omzet
te verhogen. AutomaaT kan met een
telefooncentrale verbonden wor-
den. Als een klant belt, komen alle
klant- en autogegevens tevoor-
schijn. AutomaaT houdt dan tevens
een telefoonhistorie bij.

Norriq: de juiste  klantenkaart
Softwarepakket Norriq biedt even-
eens de mogelijkheid om de tele-
fooncentrale aan de software te
koppelen. Als de klant belt, opent de
software direct de juiste klanten-
kaart. En via een knop in het sys-
teem kan een medewerker de klant
makkelijk bellen. Norriq is daarom
niet alleen productleverancier, maar
realiseert een totaaloplossing voor
het autobedrijf en noemt zich
daarom full service. Norriq levert
een platform op basis van Microsoft
Dynamics NAV, dat volledig inte-
greerbaar is met Microsoft Office.
Het platform heeft een moduleer-
bare structuur en het autobedrijf
kan zelf alle processen inrichten.
Ook is het mogelijk om andere soft-
ware te integreren. Vanuit het per-
soonlijke informatiedashboard heeft
het autobedrijf continu inzicht in
alle acties.

ITmotive: autotechnicus kan
 doorwerken
I’Car is een product van ITmotive.
Het focust op een andere manier
van efficiency. “Het is belangrijk dat
de autotechnicus niet hoeft te
stoppen met een reparatie omdat
de juiste delen niet op voorraad
zijn. En voor de liquiditeit van het
bedrijf is het belangrijk om de fac-
tuur klaar te hebben als de klant de
auto komt ophalen. Zo kan hij 
direct betalen”, zegt Oscar Derksen,
directeur van ITmotive. I’Car auto-
matiseert het proces, door bij het
maken van de afspraak te kijken
welke onderdelen er nodig zijn. 
Indien de juiste onderdelen niet op

Q-Mobiel de mogelijkheid om digi-
taal te factureren, waardoor het 
autobedrijf bespaart op papier en
portokosten. Net als andere pakket-
ten is ook Q-Mobiel te koppelen aan
externe databases voor onderdeel-
informatie, het aanvullen van gege-
vens, het APK afmelden en andere
diensten van VWE. 

Vrijwaren en aanbieden vanuit
Autoflex
Autoflex is een ander softwarepak-
ket dat aan verschillende onderde-
lenbestelprogramma’s en techni-
sche informatie te koppelen is. 
Autoflex voegt daaraan de mogelijk-
heid toe om auto’s vanuit de soft-
ware te vrijwaren en te adverteren
op het internet. Door middel van
klantgroepen kunnen specifieke
klanten uit de database gemaild

worden, waarbij de opmaak volledig
zelf in te stellen is. Autoflex noemt
een voorbeeld van een specifieke
doelgroep: “Je kunt een klanten-
groep selecteren en een aanbieding
sturen voor de nieuwe Opel Astra.
Met de software kun je uit je eigen
klantenbestand bestaande klanten
filteren die een ouder model Astra
rijden. Het voordeel van een e-mail
is dat je foto’s en een videopresenta-
tie mee kunt sturen.” Autobedrijven
die banden opslaan kunnen door
middel van een koppeling met een
bandenmodule de bandenvoorraad
bijhouden.

AutomaaT koppelt met
 telefooncentrale
Ook AutomaaT van Computer Ser-
vice Wieberdink ziet kansen in het
bijhouden van de opgeslagen ban-

Autoflex is aan verschillende onderdelenbe-
stelprogramma’s en technische informatie te
koppelen. Autobedrijven die ook auto’s verko-
pen hebben de mogelijkheid om auto’s vanuit
de software te vrijwaren en te adverteren op
het internet.

AutomaaT kan met een telefooncentrale verbonden worden. Als een klant belt, komen alle klant- en autogegevens automatisch tevoorschijn.

13AMT001_Thema WP automatisering.qxp:Opmaak 1  1/17/13  5:54 PM  Page 38

3



AMT | 2012
39AMT | 2013

voorraad zijn, geeft I’Car dat door
aan de magazijnman. Als de onder-
delen besteld en op voorraad zijn,
geeft I’Car een melding door mid-
del van een groen vinkje aan de 
receptionist. Alle afspraken die
geen groen vinkje hebben, vallen
waarschijnlijk stil door het missen
van de juiste onderdelen. Bij het
maken van de factuur hoeven enkel
de eventuele extra werkzaamheden
te worden toegevoegd. Vooraf zijn
de standaardwerkzaamheden na-
melijk al bekend. Derksen geeft aan
dat het beheren en benaderen van

klanten steeds belangrijker is: “Elke
lead is een potentiele nieuwe klant
voor vele jaren. Als het garage-
bedrijf de gegevens van de lead
eenmaal binnen heeft, kan het 
autobedrijf communiceren met de
klant. Niet alleen op het moment
dat het actueel is, maar ook nog
een jaar later. Nu worden leads
vaak in aparte systemen bewaard
en verdwijnen ze als het niets is 
geworden. Maar als een offerte nu
op niets is uitgelopen, wil dat niet
zeggen dat het de volgende keer
ook niets wordt.”

Esgarage meer dan
 facturatiesysteem
Volgens UsefulSoftware, ontwikke-
laar van EsGarage, halen autobedrij-
ven niet altijd het maximale uit het
garagesoftwareprogramma en
wordt het slechts als factuursysteem
gebruikt. EsGarage is een volwaar-
dig programma dat het autobedrijf
zelf kan inrichten. Elke handeling in
het programma wordt opgeslagen.
De software is ook geschikt voor het
aansturen van onder meer een bar-
codescanner, kassalade en bonnen-
printer. 

DeltaW/Auto biedt integratie met
Outlook en Gmail
Met DeltaW/Auto van Commerce
Delta Software kan de receptionist
vanuit het programma onderdelen
bestellen via Aldoc, ikwilonderde-
len.nl en mijngrossier.nl. Het pro-
gramma heeft een integratie met
Outlook en Gmail, waardoor het 
autobedrijf e-mails kan versturen
vanuit DeltaW/Auto. Door middel
van een koppeling met VWE is het
raadplegen en APK-afmelden moge-
lijk. Net als bij andere programma’s
is het mogelijke om gerichte uitno-
digingen te versturen. DeltaW/Auto
helpt ook bij de autoverkoop. 
Vanuit de software kunnen adver-
tenties op verschillende verkoop-
websites geplaatst worden.

Carsoft biedt klant online
 informatie aan
De integratie met het internet kan
ook andersom werken. “Een klant
kan via de website van het autobe-
drijf een werkplaatsafspraak maken.
Vaak komt die per e-mail binnen en
dan moet de receptionist de gege-
vens overnemen in de eigen garage-
software. Met Carsoft gaat dat auto-
matisch. De werkorder wordt auto-
matisch ingelezen. En ook voor de
klant heeft de koppeling voordelen.
Door in te loggen op de website,
ziet hij zijn gegevens en kan hij de
historie bekijken. Daar zijn ook alle
werkplaatsfacturen inzichtelijk”, zegt
Clemens van Dorp, directeur van
OEC. OEC is leverancier van DM-eX.
DM-eX is afgeleid van het dealerma-
nagementsysteem Carsoft, dat door
verschillende merkorganisaties ge-
bruikt wordt. Carsoft DM-eX heeft
geen koppelingen met importeurs,
maar wel met mijngrossier.nl en
Aldoc.

Modulaire software van 
Car- Systems
CSS van Car-Systems is ontstaan
vanuit de werkplaats. Het pro-
gramma is modulair opgebouwd
waardoor het autobedrijf een eigen
softwarepakket kan samenstellen
en alleen betaalt voor datgene wat
het bedrijf daadwerkelijk gebruikt.

Met Carsoft kunnen klanten op de website van het autobedrijf inloggen en de onderhoudshistorie
opvragen. Als een klant ingelogd is, kan hij ook  direct online een nieuwe werkplaatsafspraak
inplannen.

Autobedrijven op social media
Steeds meer bedrijven hebben een
account op Facebook, Twitter of
Google+. Maar wat voegt social
media toe voor het autobedrijf? 
Uit een recent onderzoek van Frank-
watching blijkt dat 80% van alle
mkb’s gebruik maakt van social
media. De enquête van het onder-
zoek is online uitgevoerd, dus dat
zou de cijfers iets kunnen verteke-
nen. Volgens het CBS zijn vier op de
tien bedrijven actief op social
media. Waarom de overige 60% niet
actief is? Door gebrek aan kennis en
tijd, blijkt uit het onderzoek. Moet
de autobranche, waarin het alle-
maal niet vanzelf gaat, niet alle 
manieren aangrijpen om contact
met zijn klanten te houden? Aan de
kosten ligt het niet. Aanmelden is
laagdrempelig en kosteloos. 

Wel moet iemand binnen het 
bedrijf verantwoordelijk worden 
gemaakt voor het beheer van de 
accounts. Uit het onderzoek blijkt
dat bij 53,4% van de mkb’s één per-
soon verantwoordelijk is voor social
media. En gemiddeld besteedt hij
maximaal vijf uur per week aan 
social media. Daarbij worden één
tot drie berichten geplaatst. Veel
bedrijven plaatsen nooit iets, want
wat moet je plaatsen? Veelal wordt
informatie over het bedrijf of over
producten geplaatst. Er zijn autobe-
drijven die de gehele handelsvoor-
raad (automatisch) plaatsen, maar
voor een particulier die slechts eens
in de vijf jaar een nieuwe auto
koopt is dat natuurlijk niet interes-
sant. Opmerkelijke en leuke foto’s
en berichten doen het goed op 

social media. Ook aanbieden van
acties op social media is interessant.
Daarmee kan het autobedrijf eigen
acties zoals een vakantiecheck aan-
kondigen, maar ook de eigen Face-
book-pagina promoten door onder
de leden iets te verloten. Het pro-
moten van de eigen pagina’s kan

door buttons op de eigen website
en verwijzingen in de brieven of 
e-mails die het autobedrijf naar zijn
klanten verstuurt. Bent u op zoek
naar meer creatieve ideeën? 
Kijk maar eens op http://www.face-
book.com/AMTautotechniek, daar
komen ze allemaal voorbij.  

Zit u al op Facebook? Autodealer Martin Schil-
der is erg actief op Facebook en heeft al ruim
750 zogenoemde likes.

AMT Autotechniek deelt de Facebook-uitingen
van tal van autobedrijven, een bron van ideeën!
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Meer over automatisering
Als u binnenkort achter de computer zit om de administratie bij te
werken of onderdelen te bestellen, bezoek dan ook ons maand-
dossier op www.amt.nl/januari2013, of scan de QR-code met uw
smartphone. Dan krijgt u een overzicht van de softwareleveran-
ciers en een nieuwsarchief over automatisering. Ook de link naar
AMT Autotechniek op Facebook staat in het maanddossier.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

gehele schadeproces en bevat naast
de klant- en voertuiggegevens ook
foto’s. Door koppelingen met Auda-
tex en een handmatige calculatie-
module kan het schadebedrijf snel
offertes opstellen en via e-mail ver-
sturen. Een calculatie is een goede
basis voor het bestellen van onder-
delen, het maken van de werkorder
en de factuur. Daarbij is ook meteen
de werkplaatsbezetting duidelijk en
kan het bedrijf rekening houden met
vervangend vervoer. 
Alle informatie wordt op een centraal
punt opgeslagen. Opmerkelijk is de
Foto App. Daarmee kan een mede-
werker met een smartphone het
juiste kenteken selecteren en foto’s
maken. Die foto’s worden dan auto-
matisch aan het juiste dossier toege-

voegd. Centrum heeft ook een kop-
peling met het Social Media Platform,
dat de klant via Twitter op de hoogte
houdt van de voortgang van het 
herstel. 

Probeer de garagesoftware
U ziet, er zijn verschillende soorten
softwarepakketten op de markt, die
elk de nadruk leggen op specifieke
functionaliteiten. Staat u voor de
keuze voor de aanschaf van een
(nieuw) pakket? Neem dan contact
op met de leverancier en maak uw
eisen en wensen kenbaar. De basis-
functies van elk pakket zijn gelijk.
Leveranciers bieden vaak ook een
demoversie aan. Nuttig; zo kunt u
kennis maken met de mogelijk-
heden voor u beslist.

De leverbare modules zijn: planning,
urenverantwoording, werkplaats,
auto in- en verkoop, autoleen en -
verhuur, voorraadbeheer en ban-
denwissel. Het pakket vormt daar-
mee een goede basis voor het auto-
bedrijf. 
Middels de urenverantwoording
houden de autotechnici zonder
moeite exact bij hoeveel uur het 
autobedrijf kan factureren. Bij het
inplannen van een afspraak, koppelt
CSS een autotechnicus aan de 
afspraak en bekijkt of de benodigde
onderdelen op voorraad zijn. 
Het programma geeft een melding
als een ingevoerde auto aan de APK
toe is. Als de klant zich niet zelf
meldt voor de APK, kan CSS hem of
haar automatisch via e-mail benade-
ren om een afspraak te maken.

Omdat alles in één systeem staat en
alles aan elkaar gekoppeld is, daalt
de administratieve last. Een factuur
kan daardoor sneller gemaakt wor-
den en ligt klaar als de klant de auto
komt ophalen. Het autobedrijf heeft
daarmee zijn geld sneller binnen en
bespaart tijd en portokosten. 
Verder zorgt CSS voor meer effi-
ciency door de koppeling met 
TopMec.

Centrum: schadefoto’s direct in
dossier
Niet alleen voor garagebedrijven is er
praktische bedrijfssoftware, maar ook
voor autoschadeherstelbedrijven.
Centrum, een softwarepakket van
Elbé Development, is geschikt voor
schadeherstellers. Het pakket onder-
steunt de gebruiker tijdens het 

Met de Foto App van Centrum kan een schadehersteller een foto maken van een schade. De  applicatie
op de smartphone voegt de foto automatisch toe aan het schadedossier in de Centrum-software.

Bovag-certificering
Er zijn verschillende softwarepak-
ketten beschikbaar die het autobe-
drijf ondersteunen, maar voor welk
pakket kiest het autobedrijf? Bovag
Onafhankelijke Autobedrijven is in
2000 begonnen met een certifice-
ring voor garagesoftwarepakketten
voor het onafhankelijke autobe-
drijf. Het doel van de certificering is
ondernemers te ondersteunen bij
een keuze voor een softwarepak-
ket. Zes ondernemers, die elk een
andere softwarepakket gebruiken,
vormen de softwarecommissie. 
De commissie krijgt technische 
ondersteuning van het RDC en van
vier garagesoftwareleveranciers.
Samen kijken ze naar de wensen
die een softwarepakket moet kun-
nen vervullen. Daaruit volgt een
programma van eisen.

 Softwareleveranciers kunnen zich
aanmelden voor het certificerings-
proces, waarbij het pakket getoetst
wordt aan de eisen. Aangezien de
technische ontwikkelingen zich de
laatste jaren steeds sneller opvol-
gen, bekijkt de Bovag jaarlijks of er
eisen toegevoegd of herzien moe-
ten worden. “De certificering van
een garagesoftwarepakket gaat 
gepaard met een jaartal zodat er in
een oogopslag te zien is hoe up-to-
date het desbetreffende pakket is”,
zegt Bovag. Op dit moment staan
er drie gecertificeerde software-
pakketten vermeld op de Bovag-
site. Dat wil overigens niet zeggen
dat de overige pakketten niet vol-
doen aan de eisen. Het betekent 
alleen dat deze (nog) niet Bovag-
 gecertificeerd zijn. 
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