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Panasonic levert goed gereedschap aan Mazda-dealers

Werkplaatsproof laptop
Goed gereedschap is het halve werk. Mazda-dealers investeren daarom in betrouwbare lap-

tops. “Je moet klanten snel en goed kunnen helpen, daar hoort goed gereedschap bij”, zegt 

Rob de Bruin, support engineer en homologation specialist bij importeur Mazda Motor Neder-

land. Hoe doet zo’n laptop het in de praktijk?

De werkplaats van Mazda-dealer De Voorstad in 
Zoetermeer ziet er keurig uit. “Klanten komen nor-
maal gesproken niet in de werkplaats, alleen bij 
aflevering van de auto”, vertelt Rob de Bruin. “Of bij 
een storing. Je leest de auto uit en kunt inschatten 
hoe lang de diagnose en reparatie duurt. Als de 
klant er bij staat, moet je niet zitten stuntelen met 
je uitleesapparatuur. Goede apparatuur is belang-
rijk en draagt positief bij aan de uitstraling van de 
werkplaats en dus aan het autobedrijf.”
In 2004 introduceerde Mazda een nieuwe diag-
nosetester. De interface wordt via een computer 
of laptop bediend. De Bruin: “Bij de introductie 
van de nieuwe diagnosetesters zochten we naar 
geschikte laptops. Is Dell een optie? Dat merk 
doet het goed in de zakelijke markt. Maar een 

werkplaatslaptop moet aan andere eisen voldoen. 
Panasonic had destijds al een laptop die stof- en 
schokbestendig was. Op een bijeenkomst van 
Mazda-technici demonstreerden we een van de 
modellen van Panasonic Toughbook. De laptop 
overleeft zelfs een val op de grond. Inmiddels 
beschikt bijna elke Mazda-dealer over een Tough-
book. Vanuit Mazda Nederland adviseren we de 
laptops, maar we verplichten ze niet. Een groot 
voordeel van de laptops is hun lange levensduur. 
Veel van de in 2004 aangeschafte laptops zijn nog 
steeds operationeel”.

Tijd voor een update
In 2012 introduceerde Mazda een nieuwe diag-
nose-interface. Nieuwe automodellen beschikken 

over technieken zoals SkyActiv en dodehoek-
sensoren. De diagnosesoftware kreeg een grote 
update. De nieuwe software vereist ook nieuwe 
laptops. “De dealers beslissen zelf welke nieuwe 
laptop ze aanschaffen. Via Mazda Motor Nederland 
kunnen ze de Panasonic-laptops met een aantrek-
kelijke korting aanschaffen. En als je vijf jaar met 
zo’n laptop doet, dan vallen de kosten per jaar 
mee”, zegt De Bruin. Panasonic legt de voordelen 
van een Toughbook uit: “Jaarlijks gaan 20% van 
alle laptops binnen een bedrijf defect. De grootste 
oorzaak is dat een laptop valt. In de meeste geval-
len ontstaat er dan schade aan het toetsenbord, 
het beeldscherm of de harde schijf. In de werk-
plaats is de kans op schade aan een laptop groter 
dan op kantoor. De laptop staat immers niet op 

Mazda-dealer De Voorstad 
in Zoetermeer gebruikt de 
Panasonic Toughbook CF-19 
bij elke onderhoudsbeurt. 
Door het beeldscherm om te 
klappen fungeert de laptop 
als tablet.
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een bureau maar wordt op verschillende plaatsen 
in de werkplaats en tijdens testritten gebruikt. Als 
een laptop kapot gaat, brengt dat niet alleen repa-
ratiekosten met zich mee, maar ook omzetverlies. 
Een computer is onmisbaar in de werkplaats. Een 
ander voordeel van de Toughbook-laptops is de 
levensduur van de batterij. Naarmate een laptop 
ouder wordt, neemt de levensduur van de batterij 
af. De batterij van de Toughbook wordt gemiddeld 
pas na vier jaar vervangen. Batterijen van goed-
kope laptops zijn vaak na twee jaar al versleten. 
Een Toughbook is duurder qua aanschaf, maar 
een langere levensduur en meer betrouwbaarheid 
zorgen uiteindelijk voor lagere kosten”. 
 Mazda hanteert pakketprijzen voor standaard-
werkzaamheden. Het uitlezen van een auto valt 
daar ook onder. Op de factuur staat uitlezen of 
resetten apart vermeld. “Dealers kunnen dat kos-
teloos doen, maar ze mogen er geld voor rekenen. 
Bij vijf doorgangen per dag tikt dat snel aan. 
Mazda-klanten zijn loyaal. Je kunt het uitlezen en 
resetten goed verkopen omdat het voorgeschre-
ven werkzaamheden zijn. Het belangrijkste is dat 
de klant de kosten vooraf weet”, zegt De Bruin. 

 Computerapparatuur in de werkplaats 
 De computer wordt gebruikt bij elke auto die 
in de werkplaats komt. Bij storingen neemt de 
autotechnicus de laptop mee tijdens een testrit. 
De laptop slaat dan de gegevens op van vooraf 
ingestelde signalen. “Tijdens zo’n testrit is de kans 
op schade groter dan wanneer een laptop in de 
werkplaats staat. Als je bijvoorbeeld hard moet 
remmen kan de laptop van de passagiersstoel 
schuiven”, zegt De Bruin. “Je gereedschap, in dit 
geval de laptop, moet daar tegen kunnen.” 
 Mazda De Voorstad gebruikt ook andere compu-
terapparatuur in de werkplaats, namelijk iPads. De 
Bruin legt uit hoe het werkt: “Autotechnici hebben 
een tablet in de werkplaats. Die wordt gebruikt 
als digitale werkorder, in plaats van een werkorder 
op papier. Via de tablet houdt de autotechni-
cus contact met de receptionist. Zowel met de 
Toughbook als met de iPad kan hij inloggen op de 
online Mazda-portal waar werkplaatshandboeken 
en technische informatie staan”. 
 “Met de iPad kun je een auto niet uitlezen, dus 
een laptop blijft noodzakelijk”, zegt De Bruin. 
“Het beeldscherm van de Panasonic CF-19 is een 
touchscreen. Je kunt het omklappen zodat je een 
tablet hebt. Je kunt dan je vinger of een pennetje 
gebruiken om te klikken.” 
 De laptop wordt niet alleen voor het resetten en 

uitlezen gebruikt. De interface is via een kabel 
met de laptop verbonden. De Bruin: “Mazda heeft 
bewust voor een niet draadloze optie gekozen. 
Tijdens het herprogrammeren wil je namelijk 
voorkomen dat data onjuist overgedragen wordt. 
Dat kan voor fouten zorgen. Bij een draadloze ver-
bindingsoverdracht is de kans op fouten groter. 
Tijdens het herprogrammeren gebruiken we een 
losse acculader om de batterijspanning van de 
auto op peil te houden”. 

 Storingsdiagnose met scope 
 “Als een auto voor een onderhoudsbeurt bin-
nenkomt, voeren we eerst een zelftest uit via de 
Mazda-software. Eventuele storingen worden dan 
getoond op het scherm. In de webportal kunnen 
we meer informatie bekijken. Voor diepgaande 
diagnose gebruiken we een Pico-scope. Die is 
niet verplicht voor dealers, maar helpt ons wel bij 
lastige storingen”, zegt De Bruin. 
 Mazda-dealers zijn niet de enige bedrijven die 
Toughbook notebooks en tablets gebruiken. Ook 
hulpverleners en technici van nuts-, water- en 
installatiebedrijven gebruiken ‘ruggedized’ com-
puterapparatuur. Betrouwbaarheid en effi  ciëntie 
zijn daar erg belangrijk, net als in de werkplaats. 

De eerste laptop, die De Voorstad sinds 2004 gebruikt, is nog 
steeds operationeel. Links staat de oude, rechts de nieuwe.

“Elke auto die in de werkplaats komt, wordt uitgelezen. We voeren standaard een zelftest uit. Het 
uitlezen wordt apart op de factuur vermeld”, legt Rob de Bruin van Mazda Motor Nederland uit.

Autotechnici gebruiken naast de Panasonic Toughbook ook 
iPads in de werkplaats. Via een webbased systeem kan de 
autotechnicus met de serviceadviseur communiceren. Hier hoeft 
hij dus niet meer naartoe te lopen.
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Een iPad is kwetsbaar gereedschap in de werkplaats. Vorig jaar 
toonde AMT een aantal oplossingen om een tablet te bescher-
men in de werkplaats. Bezoek het maanddossier op www.amt.
nl/januari2014 of scan de QR-code om het artikel terug te lezen.

Werkplaatsproof computers
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