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ONDERNEMEN
Nieuws, management, branche

Achmea Dispatch

Afwikkelen van 
schades via internet

tuur of cd-rom met data meer no-
dig heeft. De calculatiegegevens
worden rechtstreeks in Dispatch
ingevoerd en het systeem berekent
binnen enkele seconden het resul-
taat, op basis van de meest actuele
Audatex database. Daarnaast be-
staat de mogelijkheid om gegevens
die op een Audapad zijn ingevoerd
rechtstreeks in te lezen. Tenslotte
kan men de volledige voortekst
plus calculatieresultaat op een een-
voudige manier ‘downloaden’ en
inlezen in het eigen administratie-
systeem. Bestaande systemen hoe-
ven hiervoor niet te worden aange-
past, Dispatch produceert namelijk
een outputbestand in hetzelfde for-
maat als Axis doet. Via Dispatch
kunnen digitale foto’s worden toe-
gevoegd aan het dossier.  

Groene onderdelen
Als het gaat om een ‘Groene Po-
lis’-schade dan kan men vanuit de
Audatex-normcalculatie recht-
streeks originele gebruikte’groene’
onderdelen aanvragen. Deze aan-
vraag komt met één druk op de
knop direct beschikbaar voor de
door Achmea geselecteerde auto-
demontagebedrijven die ook ge-
bruik maken van Dispatch. Zij
kunnen op deze manier heel snel
hun onderdelen aanbieden. Boven-
dien is online te volgen welke on-
derdelen uiteindelijk worden aan-
geboden, zodat eerder bekend is of
er eventueel toch nog nieuwe on-
derdelen moeten worden besteld.
Dispatch corrigeert geheel automa-
tisch de nacalculatie wat betreft de
uurtarieven en de prijzen van de
geleverde onderdelen. 

Total loss-afhandeling
Als een schadehersteller inschat
dat een auto total loss wordt ver-
klaard, dan is met een paar simpe-
le muisklikken een concept total
loss-aanvraag in het Dispatchdos-
sier te plaatsen. Hiermee wordt de
schademanager automatisch inge-
licht over dit specifieke geval en
kan hij direct actie ondernemen en
besluiten of er biedingen aange-
vraagd gaan worden. Door het ver-
korten van het total loss-traject
vermindert de tijd dat dit soort sta-
in-de-weg-objecten op het terrein
van de schadehersteller staan. 

Ongemerkt naar euro
Eind 2001 schakelt iedereen over
naar de euro. Voor de schadeher-
stelbranche betekent dat nogal
wat, aangezien veel databases nog
moeten worden geconverteerd.
Dispatch rekent echter vanaf de
eerste dag met euro’s. Tot 1 janu-
ari 2002 merkt men daar echter
niets van omdat achter de scher-
men alles automatisch wordt om-
gerekend naar guldens. Vanaf 1 ja-
nuari 2002 wordt deze omreken-
functie uitgezet en dan zal blijken
dat alle data netjes in euro’s staan
vermeld.
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Dispatch is een nieuw, centraal informatiesysteem

voor professionals die betrokken zijn bij de schade-

service- en schadevaststellingsprocessen van Ach-

mea. In feite gaat het om een website die gekoppeld

is aan één grote database met elektronische dossie-

rs. Voor de schadebranche een compleet nieuwe ma-

nier van werken met vele voordelen.

Via Dispatch worden alle schades
behandeld voor de Achmea verze-
keraars, daarnaast is het systeem
bestemd voor opdrachten die onder
regie van Achmea SchadeService
worden uitgevoerd. Dus voor
schademanagers, schadeherstelbe-
drijven, schadecorrespondenten,
opkopers, autodemontagebedrijven
en de binnendiensten van Achmea
SchadeService, Achmea Onderde-
len Service en het Achmea Total
Loss Bureau. Meer dan 1.000
schadeherstelbedrijven in Neder-
land krijgen toegang tot Dispatch.
Vanzelfsprekend is alle informatie
in het systeem per schadeherstel-
bedrijf afgescheiden en alleen toe-
gankelijk voor daartoe geautori-
seerde personen.

Zo werkt het
Schades regelen via internet is
nieuw en voor de schadebranche
een compleet nieuwe manier van
werken. Een gebruiker krijgt van
Achmea SchadeService een wacht-
woord en een code waarmee hij
toegang heeft tot Dispatch. Dit be-
tekent inloggen om vervolgens de
beschikking te krijgen over diverse
overzichten, waarmee de toegewe-
zen opdrachten te raadplegen zijn.
Door in een overzicht eenvoudig
op een dossiernummer te klikken,

wordt het dossier geopend  en kan
alle informatie tot in detail worden
bekeken en zonodig bewerkt. Het
gaat hierbij onder meer om op-
drachtinformatie, de Audatex-
normcalculatie, digitale foto’s, to-
tal loss-afwikkeling en voor de
daarvoor geselecteerde bedrijven
het bestellen van ‘groene’ onderde-
len. Het grote voordeel van deze
werkwijze is dat iedereen in de-
zelfde centrale database werkt.
Heen en weer sturen van informa-
tie is niet meer nodig want zodra
iets is vastgelegd binnen Dispatch,
is het ook beschikbaar voor de an-
dere partijen die toegang hebben
tot het betreffende dossier. 

Achmea stelt het systeem gratis
ter beschikking aan alle belangrij-
ke schadeherstellers in Nederland.
De enige kosten die gebruikers nog
hebben zijn de kosten voor tele-
foontikken tijdens het gebruik en
de kosten voor het maken van Au-
datex-calculaties.

Audatex-calculaties
Een van de belangrijkste functies
binnen Dispatch is het maken van
de Audatex-calculatie. Invoeren
van de gegevens voor een calcula-
tie is in principe niet veranderd.
Het verschil is echter dat een scha-
dehersteller zelf geen programma-
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