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Garage-
software 
helpt 

Slimme software helpt het autobedrijf effi  ciënter 
te werken. Hoe doet de software dat? En gebruiken 
autobedrijven alle mogelijkheden? Waar kan het 
nog beter? En: Hoe helpen de softwareleveranciers 
daar bij?

HOE HAAL JE 
HET MAXIMALE 
UIT GARAGE-
SOFTWARE?
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 Garagesoftware is must voor het autobedrijf. Het helpt 
effi  ciënter te werken, waardoor medewerkers zich meer op 
de primaire taken van het autobedrijf kunnen richten. Het 
maken van facturen en het versturen van APK-herinneringen 
is zeker noodzakelijk, maar met de juiste software kost dat 
nauwelijks tijd. Toch blijken veel autobedrijven niet alle func-
ties optimaal te benutten. Dat blijkt als we naar ervaringen 
met garagesoftware vragen. 
 Op AMT Garageforum geeft forumgebruiker ‘fordenmazda’ 
aan dat er bij zijn autobedrijf nog geen totale koppeling is 
tussen alle taken. “Zo plant de receptionist nog op papier. 
Daarbij worden alleen de belangrijkste punten genoteerd. 
Als een auto op de dag van de afspraak gebracht wordt dan 
nemen we de laatste dingen met de klant door en vragen 
we of er nog bijzonderheden zijn. Dat soort zaken schrijven 
we op een papieren werkorder”, schrijft fordenmazda op het 
forum. “Het nadeel daarvan is dat er niet-gepland werk uit 
komt. Dat is goed voor de omzet, maar kan er toe leiden dat 
een auto niet op tijd klaar staat voor de klant. Uiteindelijk 
leidt dat tot een teleurgestelde klant. De mooiste oplossing 
is een compleet digitaal systeem, waarin alles opgeslagen 
wordt. Je kunt dan vooraf alles registreren en daar rekening 
mee houden. Bij ons dealerbedrijf is een alles-in-één systeem 
niet mogelijk omdat we met de softwaresystemen van twee 
importeurs werken”. 

 Ken je klanten 
 Ook AMT Garageforum-gebruiker ‘erwin20vt’ plaatste zijn er-
varing: “Wij werken met een uitgebreid softwareprogramma, 
al gebruiken we niet alle functies. Het plannen doen we he-
lemaal digitaal. Daardoor houd je het overzicht. Bovendien 
zien we of er een leenauto of –fi ets beschikbaar is. We zijn 
maar een klein bedrijf en hebben geen vaste receptionist. 
Maar omdat we alles goed vastleggen in het systeem heeft 
iedereen goed overzicht. Het bestellen van onderdelen doen 
we via de software, zo vergeten we geen onderdelen op de 
factuur. We hebben maar een kleine klantenkring, dus we 
kennen onze klanten goed. Als iemand belt bespreken we 
meteen de werkzaamheden”. Een onmisbaar stuk gereed-
schap dus, toch ervaart erwin20vt ook een probleem: “We 
klokken digitaal in op de werkorders. Dat geeft soms proble-
men als we de telefoon aan moeten nemen of tussendoor 
een lampje moeten vervangen. Het werkurenoverzicht klopt 
daardoor niet helemaal. Toch zouden we niet meer zonder 
de software willen werken”. 

 AutomaaT geeft overal inzicht 
 Er zijn verschillende partijen die garagesoftware aanbieden. 
Het in gebruik nemen van garagesoftware kost tijd. Het 
proces moet in de bestaande werkwijze van het autobedrijf 
geïmplementeerd worden. Autobedrijf Bert Hardeman 
uit Veenendaal gebruikt AutomaaT van Computer Service 
Wieberdink. “Sinds 1988 maken we al gebruik van een com-
puter. Acht jaar geleden zijn we overgestapt naar AutomaaT 
omdat die software ook de boekhouding geïntegreerd heeft. 
AutomaaT is een uitgebreid softwarepakket. We voeren stap-
voor-stap functies van de software in, in ons werkproces. Nu 
zijn we bezig met een systeem om de tijd te registreren via 

barcodescanners. Een andere toevoeging aan de software 
is de implementatie van een planmodule op onze website. 
Klanten kunnen dan zelf een afspraak inplannen. En we zijn 
bezig met tablets voor onze medewerkers, zodat ze overal in 
het bedrijf toegang hebben tot het systeem”, zegt eigenaar 
Hardeman. 
 Computer Service Wieberdink geeft aan dat AutomaaT op 
verschillende manieren te gebruiken is: “Elk garagebedrijf 
werkt anders. Veel autobedrijven gebruiken nog steeds 
het oude vertrouwde planbord aan de muur. Maar nu zien 
steeds meer bedrijven de voordelen van een elektronische 
planning. Je bespaart er veel tijd mee omdat je dingen 
niet dubbel in hoeft te voeren. En het voordeel is dat alle 
informatie overal binnen het bedrijf zichtbaar is, zelfs op de 
tablet. Om AutomaaT-gebruikers te helpen om de software 
optimaal te gebruiken sturen we een nieuwsbrief bij een 
grote software-update. Daarnaast bezoeken we autobedrij-
ven om ze van persoonlijk advies te voorzien, zodat ze nog 
meer effi  ciencywinst kunnen behalen door de software. Als 
een klant specifi eke wensen heeft, kan ons programmeer-
team daarmee aan de slag. We kunnen dus snel inspelen op 
wensen uit de markt”. 

 Inklokken via touchscreen met Mivar 
 Mivar is leverancier van de Driver-garagesoftware. Net als 
AutomaaT is dat een compleet systeem, waarbij de boek-
houding geïntegreerd is. Voordeel: gegevens hoeven maar 
één keer ingevoerd te worden. Dat bespaart tijd en kosten. 
Bovendien hoeft er geen externe boekhouder ingeschakeld 
te worden. De software helpt het autobedrijf door rap-
portages aan te bieden. Zo zijn bijvoorbeeld de omzet en 
het aantal doorgangen direct inzichtelijk. Administratieve 
verplichtingen zoals de jaarrekening en de btw-aangifte 
doet de software zelf. 
 Een goede urenregistratie verhoogt het werkplaatsrende-
ment . Via een touchscreen in de werkplaats klokt de auto-
technicus in. In de praktijk blijkt namelijk dat de gewerkte 

Een kostprijsmodule maakt automatisch de factuur aan.

‘NU ZIEN STEEDS 
MEER BEDRIJVEN 
DE VOORDELEN 
VAN EEN 
ELEKTRONISCHE 
PLANNING. JE 
BESPAART ER VEEL 
TIJD MEE OMDAT 
JE DINGEN NIET 
DUBBEL IN HOEFT 
TE VOEREN’
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standaard vragen vaak: hoe lang gaat de demper nog mee 
en kan ik er nog x kilometer mee rijden? Een foto kan mak-
kelijk aan de off erte toegevoegd worden, waardoor de klant 
ziet wat de service-adviseur bedoelt. Het toevoegen van 
documenten helpt autotechnici ook bij achteraf ingebouwde 
accessoires. Als er later problemen ontstaan, kan de auto-
technicus het inbouwschema makkelijk terugvinden. 
Autofl ex biedt maandelijks trainingen aan voor alle ge-
bruikers. Op de website is er zelfs een aparte pagina voor 
gereserveerd. En de softwareleverancier organiseert bijeen-
komsten door heel Nederland, waarbij gebruikers feedback 
geven en vragen kunnen stellen. 

 TopMec ondersteunt autotechnicus 
 Mijngrossier biedt een andere oplossing om het autobedrijf 
te ondersteunen. Dat doet het bedrijf met de app TopMec. 
TopMec is een applicatie voor tablet computers en richt zich 
op de autotechnicus. De app biedt alle informatie volgens 

Autofl ex biedt een kentekencard reader aan. Handig, 
want zo beschik je direct over de auto- en klantgege-
vens. En de kans op fouten neemt af. 

tijd achteraf vaak te laag ingeschat wordt. Het verschil loopt 
volgens Mivar op tot 10 procent. Behalve daarmee helpt 
Driver het autobedrijf ook door een koppeling met onderde-
lencatalogi en andere leveranciers zoals VWE en ROB-net. 
 Om ervoor te zorgen dat autobedrijven alle mogelijkheden 
uit de software gebruiken, volgen medewerkers van het 
autobedrijf een één- of tweedaagse training. Tijdens die trai-
ning komen alle mogelijkheden van Driver aan bod. In een 
periodieke nieuwsbrief legt Mivar uit hoe je je klanten ef-
fi ciënt informeert met behulp van de Mivar-garagesoftware. 
Denk bijvoorbeeld aan de bandenwissel. 

 Kentekencard lezen met Autofl ex 
 Autofl ex voorkomt dat autobedrijven een deel van de 
software niet gebruiken, door die modulair aan te bieden. 
Het autobedrijf heeft zelf de keuze welke onderdelen het wil 
gebruiken. En de software kan aan verschillende accoun-
tantspakketten gekoppeld worden. De software is vanuit 
het autobedrijf ontwikkeld, waardoor het aan alle eisen en 
wensen voldoet. Autofl ex is Bovag-gecertifi ceerd en zowel 
online als offl  ine beschikbaar. Een nieuwe ontwikkeling is 
een koppeling met de kentekenkaartreader. Daarmee is 
het mogelijk om de auto- en eigenaarsgegevens die op de 
nieuwe kentekencard staan uit te lezen en in de software te 
kopiëren. Zo hoeft de receptionist minder informatie zelf in 
te voeren. Andere zaken die het autobedrijf helpen zijn het 
digitale planbord en de online afspraken module. Daarmee 
kan de klant zelf een datum prikken op de website van het 
autobedrijf. Dat levert het autobedrijf veel tijdswinst op. 
 Het systeem is ook geschikt om foto’s en documenten aan 
een klant en zijn auto te koppelen. Zo kan bijvoorbeeld een 
foto van een versleten einddemper toegevoegd worden. Als 
de service-adviseur een off erte opstelt voor de klant zijn de 

Het programma Driver is een com-
pleet pakket voor het autobedrijf. 
Onderdelen bestel je via de software 
en inklokken doe je via een touch-
screen. “Zo voorkom je dat je achteraf 
te weinig tijd inschat en dus te weinig 
factureert”, zegt Mivar.

Hoe gebruik je Driver 
optimaal? Medewerkers 

van het autobedrijf 
hebben de mogelijkheid 
een één- of tweedaagse 

training te volgen.

MET DE 
KENTEKENCARD-
READER KOPIEER 
JE AUTO- EN 
EIGENAARS-
GEGEVENS
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?meer weten
Garagesoftware op 
amt.nl
Hoe werkt TopMec in de 
praktijk? En wat betekent het 
als garagesoftware Bovag-
gecertifi ceerd is? Lees het terug 
op www.amt.nl/4-2014 
Daar lees je ook hoe Auto-
bedrijf Mooren zijn klanten 
informeert met foto’s.

fabrieksspecifi caties die noodzakelijk is bij reparatie en 
onderhoud. De autotechnicus maakt een werkorder in de 
applicatie aan. De app toont dan welke werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden en welke onderdelen daarvoor 
nodig zijn. Ook ziet de technicus hoelang de reparatie 
duurt. De informatie uit de TopMec-app is gekoppeld aan de 
garagesoftware van het autobedrijf. Daardoor ontstaat een 
effi  ciënte samenwerking tussen de werkplaats, de receptie 
en het magazijn. Iedereen weet waar hij aan toe is en alle 
informatie is direct digitaal te raadplegen. André Flapper 
van het gelijknamige autobedrijf uit Woudsend geeft aan 
dat het gebruik van TopMec met drie monteurs hem vier uur 
tijdswinst per dag oplevert. 

 Kies je functionaliteit met WACS 
 “Tijdwinst door overzicht”, is het motto van Idegoned. Dat 
bedrijf levert verschillende oplossingen voor het autobedrijf. 
Voorbeelden zijn plankaarten, sleutellabels en bandeneti-
ketten. Daarnaast levert Idegoned ook de WACS-garagesoft-
ware. Het pakket bestaat uit drie basismodellen: Fleetbook, 
IDéPlan en WASP. Fleetbook is een online vlootmanager. 
Daarmee kan het autobedrijf proactief de klant benaderen 
via mailcampagnes of telefoonacties. 

 IDéPlan is een online planningssysteem. Volgens Idegoned 
hebben veel autobedrijven drempelvrees bij het over-
stappen van een papieren plansysteem naar een digitaal 
systeem. “Nergens voor nodig”, zegt de leverancier. “Een 
digitaal systeem zorgt voor meer overzicht. Met IDéPlan 
houd je de bezetting van de werkplaats zowel op de korte 
als lange termijn goed in de gaten. Daardoor kun je strak 
plannen.” Een ander voordeel van digitaal plannen is dat je 
de klant digitaal welkom kunt heten op een beeldscherm op 
de dag van de afspraak. Tussendoor toont het beeldscherm 
interessante acties voor de klant. 
 WASP is een onderdeel van WACS en zorgt voor goed 
werkplaatsbeheer. Het biedt de werkplaatschef, autotechnici 
en receptionist ondersteuning bij de gehele werkorder-
cyclus. Dat begint bij de communicatie met de klant en het 
aanmaken van een werkorder. Via WASP is het mogelijk om 
contactgegevens, voertuiginformatie en –historie en docu-
menten op te slaan en te raadplegen. Een kostprijsmodule 
maakt automatisch de factuur aan de hand van de gebruikte 
onderdelen en arbeid. Inklokken doe je bij IDéPlan met een 
scanner of een tablet. 
 De software van Idegoned biedt ook andere opties zoals 
voorraadbeheer, inkoop, verkoopfacturatie, verhuur en 
occasionsbeheer. Verder biedt de software een mogelijkheid 
om gekoppeld te worden met telematicasystemen. Daar-
mee kan het autobedrijf in de toekomst kilometerstanden, 
posities en foutcodes op afstand bekijken. 

 Minder administratie, meer sleutelen 
 Kortom, garagesoftwarepakketten bieden enorme moge-
lijkheden. Het ene pakket is helemaal compleet, het ander 
bestaat uit losse modules. Belangrijk is de ondersteuning 
vanuit de leverancier. Want die kan je helpen bij het opti-
maal gebruiken van de garagesoftware. En des te minder 
tijd je nodig hebt voor administratieve werkzaamheden, des 
te meer tijd houdt je over voor die dingen waar het echt om 
gaat; reparatie, onderhoud en verkoop van voertuigen. 

TopMec laat de autotechnicus 
effi  ciënter werken. Vanaf de werk-
plek kan hij onderdelen bestellen en 
technische informatie bekijken.

WACS bestaat uit drie basismodellen: Fleetbook, IDéPlan en WASP. De onderdelen zijn te combineren met verschil-
lende opties. Zo biedt de garagesoftwareleverancier voor elk autobedrijf een passende oplossing. 

SLA FOTO’S 
OP IN DE 
GARAGESOFTWARE 
EN VOEG ZE AAN 
DE OFFERTE TOE
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