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SCHADEHERSTEL
Internet-activiteiten in de autolakken-sector

Bedrijven die een eigen website
openen, zien dit in eerste instantie
vaak als een promotie-instrument.
Men maakt de wereld bekend met
het bedrijf en de producten en
diensten die men biedt. Een nobel
streven, waar de bezoeker echter
snel op uitgekeken is. Voor een re-
gelmatige traffic op de site (goed
voor een hechte relatie!) is beslist
meer nodig. Er moet informatie
geboden worden die de bezoeker,
dus de afnemer of potentiële klant,
nodig heeft in zijn dagelijkse be-
drijfsprocessen. De kracht van in-
ternet, ten opzichte van telefoon,
fax en brief, zit in de snelheid
waarin de informatie toegankelijk
is, de actualiteit ervan en het sim-

Lakfabrikanten op de elektronische snelweg

Kleur op internet
Het nieuwtje is inmiddels

van Internet af. De moge-

lijkheden van dit super-

snelle en uiterst actuele

on-line medium worden

steeds functioneler benut.

Ook in de carrosseriesec-

tor, waar  schadehersteller

en autospuiter per  simpele

muisklik een schat aan

praktische informatie ten

dienste staat. AMT ver-

diepte zich in de internet-

activiteiten van de toon-

aangevende autolakken-

fabrikanten.

R-M kiest voor WAP
Bij R-M wordt nog hard gewerkt aan
de vervolmaking van de internetsite
www.rmpaint.net. In de belangrijkste
Europese talen wordt al een aantal
on-line faciliteiten geboden, zoals in-
formatie over de fabrikant en zijn pro-
ducten, de nodige technische infor-
matie en kleurinformatie waaronder
kleurformules.Volgens de Neder-
landse importeur wordt de site op dit
moment vertaald naar het Neder-

heuse WAP-applicatie heeft geïntro-
duceerd.Via een WAP-telefoon heb-
ben autospuiters voortaan recht-
streeks toegang tot alle kleurformu-
les (dat zijn er inmiddels zo’n
100.000 van 40 verschillende fabri-
kanten) en technische informatie.

De uitgebreide kleureninformatie van R-M, inclusief kleurformules,zijn
nu ook via een WAP-telefoon te raadplegen.

Van elk lakproduct zijn complete
technische datasheets op te roe-
pen evenals veiligheidsbladen.

Deze informatie, in het Duits, Engels
en Frans voorhanden, wordt dage-
lijks geactualiseerd en is 24-uur per
dag ‘mobiel’beschikbaar.Mocht de
autospuiter een afdruk van de infor-
matie willen die hij op zijn WAP-tele-
foon raadpleegt, dan kan hij deze di-
rect op de fax ontvangen.Volgens
R-M is de keuze voor WAP-technolo-
gie een logische stap, omdat auto-
spuiters bijna zonder uitzondering
over een mobiele telefoon beschik-
ken.Wij hopen  wel voor R-M dat de
WAP-telefoon (nu nog een exclusief
speeltje) snel opgang zal maken.
R-M streeft ernaar om alle informatie
die op de website beschikbaar is, ook
via WAP toegankelijk te maken.

lands.Binnen afzienbare tijd hoopt
R-M voor de Nederlandse markt ook
specifieke internet-diensten te ont-
wikkelen.Over het hoe en wat kon
men op dit moment nog geen bijzon-
derheden verschaffen.
Opzienbarend is dat R-M al wel een

pele feit dat men 24-uur per dag
toegang tot alle informatie heeft,
dus ook wanneer de hulpvaardige
medewerkers bij importeur en fa-
brikant allang naar huis zijn.

Opvragen kleurformules
De meeste fabrikanten van auto-
lakken zijn zich daar inmiddels ter-
dege van bewust en zien hun inter-
netsite als een productief werk-

gereedschap. En zo hoort het. Zo
geeft de site toegang tot de impo-
sante kleurendatabanken, waarin
de autospuiter complete lakrecep-
ten kan bekijken en downloaden.
Zo’n databank wordt vrijwel dage-
lijks geactualiseerd, zodat men via
PC en internet altijd de meest re-
cente gegevens krijgt. Met cd of
catalogi loopt men daarentegen al-
tijd achter de feiten aan. Bij de
meeste lakfabrikanten is de kleu-
rendatabank alleen na ingave van
een password toegankelijk.
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Vraag en antwoord
Internet leent zich natuurlijk ook
prima voor allerhande interactieve
toepassingen. Die zijn nu nog maar
mondjesmaat in de autolakken-
branche voorhanden, maar er
wordt hard aan gewerkt.

Interessant zijn de kennisban-
ken, waarin veel gestelde techni-
sche vragen met antwoorden zijn
opgeslagen. Op die manier krijgt
men bliksemsnel antwoord op
prangende technische vragen. Der-
gelijke deskundige raadgevingen
komen ook van pas bij het optre-
den van lakfouten. Via foto’s en
omschrijvingen kan de autospuiter
het optredende lakprobleem her-
kennen en wordt hem of haar een
oorzaak en oplossing aangedragen.
Dat gaat sneller dan het wachten
op een technisch consultant!

Zo’n on-line vraagbaak functio-
neert natuurlijk pas optimaal wan-
neer die in de eigen taal is. Het
blijkt dat nog niet elke autolakken-
importeur over een Nederlandse
site beschikt. Vaak leunt men op de
internationale site van de buiten-
landse moedermaatschappij. De
site-bezoeker moet zich redden in
het Duits, Engels of Frans. Dat is
niet voor een ieder even praktisch.
Ook komt het voor dat de interna-
tionale site wel in het Nederlands
vertaald is, maar niet aangepast is
aan de Nederlandse marktomstan-
digheden. Naarmate een site een
functionelere inhoud krijgt is dat
een gemis. Daar zijn gelukkig alle
autolakken-importeurs goed van
doordrongen, zodat er achter de
schermen druk gewerkt wordt aan
een Nederlandse ‘maatwerk’-site.

E-commerce
Naast de informatieve kracht van
internet is dit moderne medium na-
tuurlijk ook bij uitstek geschikt
voor E-commerce toepassingen.
On-line bestellen via een virtuele
shop, het doorsturen van orders,
bevestigingen en rekeningen: de
logistieke kosten zijn hiermee
sterk te reduceren en het oude ver-
trouwde papierwerk komt er nau-
welijks meer aan te pas. De lakfa-
brikanten maken bijna zonder
uitzondering allemaal haast met de
invoering van dergelijke functiona-
liteiten.

Overigens is internet niet de eni-
ge optie om de communicatie tus-
sen de fabrikant, de dealer en de
eindgebruiker te optimaliseren.
R-M ziet bijvoorbeeld een toe-
komst voor WAP-technologie,
waarbij de autospuiter op elke ge-
wenste lokatie via z’n mobiele te-
lefoon onder andere kleurformules
en technische informatie op kan
vragen. Op zich is dit een goed ini-
tiatief, al is de WAP-telefoon be-
paald nog geen gemeengoed.

En uw eigen klant?
Het is ons opgevallen dat maar
weinig autolakken-fabrikanten c.q.
-leveranciers hun afnemers betrek-
ken in de internet-presentatie.
Slechts een enkele site biedt een
doorlink mogelijkheid naar een ei-
gen (uniforme) site van de profes-
sionele gebruikers. Een goed voor-
beeld is www.dupontfivestar.com,
waar men op een landkaartje het
dichtstbijzijnde bij Five Star aan-
gesloten schadebedrijf aan kan

klikken en vervolgens via beeld en
tekst kennis maakt met het bedrijf
en tevens een routebeschrijving uit
kan printen. Dat geeft een profes-
sionele indruk en daarnaast ver-
laagt het bovendien de drempel
voor schadeherstelbedrijven om
zich persoonlijk op het world wide
web aan de klanten te gaan presen-
teren. Want daar kan uiteindelijk
geen enkel bedrijf meer omheen.

A.N. Cupédo

Metalak geeft service in tweevoud
Metalak, de Nederlandse importeur
van Spies Hecker autolakken, be-
dient de schadeherstelbranche via
twee internetsites.Dat zijn de inter-
nationale site van Spies Hecker
www.spieshecker.com en de eigen
gloednieuwe Nederlandse site
www.metalak.com.
De site van Spies Hecker is volledig
vernieuwd.Er is keuze uit drie disci-
plines:personenauto’s, zwaar ver-
voer en industrie.Behalve actueel
nieuws wordt er veel praktische pro-
ductinformatie vermeld.Technische
wetenswaardigheden, veel gestelde
vragen met antwoorden en kleur-
recepten:aan alles is gedacht.Han-
dig is de gedetailleerde zoekmoge-
lijkheid om uitgaande van een auto-
merk, type, kleurcode, naam etc.bij
het juiste recept uit te komen.Alle in-
formatie is voorlopig alleen beschik-
baar in het Duits en Engels.Volgend
jaar mei komt de site ook in het Ne-
derlands beschikbaar.
De Nederlandse (en Belgische) site
van Metalak zelf, www.metalak.nl,
gaat verder dan de producten van
Spies Hecker.Metalak levert immers
ook een uitgebreid non-paint en ge-
reedschappen programma en daar
informeert de site eveneens over.
Verder is er aandacht voor het ‘Totaal

Ondersteuning Plan’van Metalak, de
kleurzoeksystemen van Spies Hec-
ker, actueel nieuws en handige links.
Onder de noemer ‘Info! Express’zijn
actuele en vooral aantrekkelijke ver-
koopacties te vinden.Dit gedeelte
van de site wordt elke acht weken
ververst.
Wie z’n weg moet vinden naar één
van de tien Metalak-vestigingen in de
Benelux of één van de drie trainings-

De site van Spies Hecker helpt ook bij het oplossen van spuitproblemen.
Er wordt gewerkt aan een Nederlandse vertaling.

Metalak gaat het volgend jaar ook E-commerce toe-
passingen  creëren.Op dit moment is de site vooral
informatief.

Metalak informeert tevens over non-paint producten,
inclusief de  actuele verkoopacties.

centra, kan via een interactieve rou-
teplanner na  het ingeven van de ei-
gen postcode een routebeschrijving
opvragen.
Volgend jaar gaat Metalak de dienst-
verlening via internet verder intensi-
veren.Dan gaat ook het aanvragen
van offertes, foldermateriaal en het
on-line bestellen van producten tot
de mogelijkheden behoren.
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DuPont: grote diversiteit
Lakfabrikant DuPont is met internet
al goed op weg.Men presenteert
zich momenteel op drie sites.Via

www.dupont.com/automotive/ krijgt
men een overzicht van alle DuPont
producten die voor de automotive-
sector beschikbaar zijn.Dat zijn er
heel veel, zo zult u zien.Op deze
‘openbaar’ toegankelijke site kan
men doorklikken naar coatings res-
pectievelijk automotive finishes om
een beeld te krijgen van de structuur
van de DuPont Performance
Coatings groep, waartoe de drie lak-
merken DuPont refinish, Standox en
Spies Hecker behoren.
Eveneens vrij toegankelijk is de site
www.dupontfivestar.com.Hier krijgt
men volop informatie over het Five
Star netwerk van DuPont, waarin een
groot aantal gerenommeerde scha-
deherstelbedrijven zich verenigd
hebben.Handig is de mogelijkheid
door te klikken naar een land en ver-
volgens per regio naar de aangeslo-
ten herstelbedrijven.Die presente-
ren zich in een uniforme stijl,
compleet met foto, bedrijfsgegevens
en routebeschrijving.
Schadebedrijven die de producten
van DuPont gebruiken kunnen via
een password toegang krijgen tot
www.dupontcolor.com.Via deze
functionele site kan men alle kleurin-
formatie opvragen van de diverse
laksystemen, evenals technische- en
veiligheidsinformatie.
Verder werkt DuPont aan E-commer-
ce via internet, oftewel het on-line be-
stellen van DuPont producten.

Met duidelijke overzichtskaartjes
worden de Five Star leden gepre-
senteerd.

Na het aanklikken van een be-
paald bedrijf volgt een uniforme
bedrijfspresentatie compleet met
een  routekaart.

Standox vakbibliotheek
Voor Standox is internet bepaald
geen nieuw fenomeen.Drie jaar ge-
leden begaf men zich al op deze effi-
ciënte elektronische snelweg.Via
www.standox.com presenteert Stan-
dox zich op maar liefst 3.000 pagi-
na’s.Behalve algemene promotie
van het merk en de laksystemen, ko-
men de nieuwste kleuren aan bod,
actuele nieuwsberichten etc..Een
belangrijk onderdeel van de site zijn
de Standotheken.In deze vakbiblio-
theek voor de autospuiter kunnen
technische wetenswaardigheden on-
line worden opgeroepen en dan via

de eigen PC worden ge-
download.Hierin zijn
ook de kleurformules te-
rug te vinden, waarbij
een zoekprogramma de
spuiter behulpzaam is
bij het vinden van de
juiste kleuren.Het aan-
bod van  Standotheken
wordt voortdurend uit-
gebreid en geactualiseerd.
De Nederlandse Standox-vestiging
werkt aan eigen Nederlandse site.
Datzelfde geldt voor de lakvereniging
‘Zekerheid door Vakwerk’.

De Standothek is een praktische
vakbibliotheek met een grote keu-
ze aan technische onderwerpen.
Eigenlijk beschik je over een
compacte cursus op afroep.

Standox geeft diepgaande uitleg
over spuittechnieken,zoals in dit
geval de HVLP-techniek.

Tot PPG Industries behoren de lak-
merken PPG Auto Refinish, ICI Auto-
color en MaxMeyer.Elk merk heeft
z’n eigen identiteit en dus ook een
eigen internetsite.Dat zijn respectie-
velijk www.ppg.com, www.iciautoco-
lor.com en www.maxmeyer.com.
Het betreft internationaal georiën-
teerde sites.Aangezien elke markt
z’n specifieke omstandigheden kent,
komt er voor alle drie de merken ook
een site die specifiek inspeelt op de
wensen en eisen van de Nederland-
se schadeherstelsector.Voor ICI
Autocolor wordt de ‘vertaling’van de
algemene site binnenkort op het net
gezet.Het specifieke gedeelte, dat
dus speciaal is afgestemd op de Ne-
derlandse markt, is nog in ontwikke-
ling.De nadruk zal vooral liggen op
ondersteuning, zoals de mogelijk-
heid tot het downloaden van product-
verwerkings informatie, systeem-

kaarten en veiligheidsbladen.
In de internetstrategie van PPG In-
dustries krijgen zogenaamde Online
Tools grote prioriteit.Een voorbeeld
is te vinden op de site  www.iciauto-
color.com.Het programma ‘Colour
on the Net’stelt schadebedrijven in
staat zelf de kleurrecepten op te zoe-
ken.Men kan zoeken op kleurcode,
maar ook op type voertuig of kleur-
naam.Vereist is wel een wacht-
woord, dat men na registratie krijgt
toegewezen.Dit functionele pro-
gramma komt ook in het Nederlands
beschikbaar, evenals het Lakfouten
programma.Hiermee is de autospui-
ter in staat zelf lakfouten te analyse-
ren, waarbij aangegeven wordt hoe
het probleem het meest efficiënt is op
te lossen.Ook voor PPG Auto Refi-
nish en MaxMeyer zijn soortgelijke
programma’s in ontwikkeling, inclu-
sief E-business.

ICI Autocolor beschikt 
al over een functionele
site. Interessant is het
hoofdstuk ‘lakfouten’,
dat binnenkort ook in
het Nederlands beschik-
baar komt.
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Internet-activiteiten in de autolakken-sector

PPG werkt aan functionaliteit
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Glasurit: pionier met 
innovatiedrang
Glasurit is een echte internetpionier.
Al in 1996 werd de website www.gla-
surit.com/glasurit/ geopend.Die
biedt inmiddels een uitgebreid aan-
bod van informatie en diensten.De
site is internationaal georiënteerd en
te bekijken in de talen Duits, Engels,
Frans en Spaans.Te raadplegen is
informatie over Glasurit zelf, de pro-

len, zowel voor personenauto’s als
bedrijfsauto’s.Deze kleurendata-
bank wordt dagelijks geactualiseerd.
Bijzonder is dat dit gedeelte van de
site zonder password toegankelijk is,
een garantie voor succes!
Maar Glasurit zit niet stil.De Neder-
landse vestiging werkt namelijk hard
aan een ‘eigen’Nederlandse site

www.glasurit.nl.Die
gaat op 1 januari 2001
in de lucht en  wordt van
hoog niveau, zo laat
Glasurit Nederland we-
ten.Er komt een directe
link naar Glasurit CO-
LOR-Online.
Dat ze op het hoofd-
kwartier van Glasurit
ook doordrongen zijn
van het belang van in-
ternet, blijkt uit de aan-
stelling van een Ma-
nager New Media bij
Glasurit Europa.Onder
zijn leiding worden nieu-
we internet-activiteiten
ontwikkeld, zoals E-

commerce, Central Billing, een ken-
nisdatabank en nog uitgebreidere
kleuren- en technische informatie. In
Duitsland kunnen dealers nu al on-
line bij Glasurit hun inkopen doen.
Kortom, een fabrikant die de moge-
lijkheden van elektronische media
ten volle benut!

Opzoeken van
een kleurrecept
is kinderspel.
De databank
wordt dagelijks
geactualiseerd
en is vrij toe-
gankelijk!

Sikkens technische vraagbaak
Sikkens Autolakken beschikt over
een eigen nationale site:www.auto-
lakken.nl.Daar kan men nieuws
raadplegen, services en allerhande
productinformatie en ook zijn de
kleurformules te downloaden.Voor
de toekomst heeft Sikkens grootse
internetplannen.Begonnen wordt
met het linken van de afnemers (lees:
schadeherstel- en carrosseriebedrij-
ven) met hun eigen site binnen de
Sikkens-site.Daarnaast wil Sikkens
veel gestelde technische vragen,
compleet met deskundig antwoord
gaan publiceren op de site.Zo ont-
staat een praktische technische
vraagbaak.Op de site komen voorts
de technische informatiebladen en
product- en veiligheidsbladen be-
schikbaar.Op termijn ziet Sikkens
toekomst voor het on-line bestellen

en on-line voorraadbewaking bij de
klant.Op Europees niveau loopt hier
momenteel een proef mee.

Sikkens heeft nu al enkele veel ge-
stelde vragen op de site staan,
maar deze vraagbaak wordt wel-
dra flink uitgebouwd.

De Beer in 
de steigers
Ook de Nederlandse lakfabrikant De
Beer, ziet het belang van internet
goed in.Men is momenteel de site
www.debeerlakfabrieken.com aan
het up-graden en hoopt die binnen-
kort te presenteren.In de nabije toe-
komst wil De Beer ook haar ‘ICRIS’-
cd (Intelligent Car Refinish
Information Service) op de website
integreren.De autospuiter kan dan
ook de kleurinformatie raadplegen.

De website van De Beer is op dit
moment vooral een bedrijfspre-
sentatie.Aan een functionelere
site wordt gewerkt.

Akzo Nobel/Sikkens begeleidt ook haar afnemers bij een eigen profes-
sionele internetpresentatie.Een prima zaak!

De website van Glasurit is mooi van opzet en
werkt razendsnel.Op 1 januari gaat de Neder-
landse site van start.

ducten, agentschappen in de diverse
landen, diverse laksystemen, we-
tenswaardige nieuwtjes en nog veel
meer.Het meest bezocht op de site is
COLOR-Online.Hierop is actuele in-
formatie te vinden over ruim 100.000
mengformules uit de serie- en huis-
tinten van alle automerken en model-
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