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SCHADEHERSTEL 
Autolakken op internet

Je zou het bijna vergeten maar het einde van de
jaren negentig was een tijd van bijna onbe-
grensd optimisme. De beurskoersen explodeer-
den, de economische groei brak ieder jaar nieu-
we records, schoolverlaters stapten zo van de
schoolbanken in een snelle leaseauto en er zou
nooit meer een recessie komen. De drijvende
kracht achter dit zonnige scenario was het
world wide web, het internet. 
Terwijl de televisie decennia nodig had om een
vaste plaats te veroveren in de samenleving,
deed dit nieuwe medium dat in slechts een
paar jaar. Er ontstonden nieuwe bedrijven die
alleen maar zaken deden via het net en ook de
bestaande bedrijven konden niet achterblijven.
Zij gebruikten hun sites om het eigen bedrijf te
promoten maar ook meer en meer om extra
service te verlenen naar de klanten. Daarbij
leken de mogelijkheden onuitputtelijk.
Twee jaar geleden hadden de autolakfabrikan-
ten grote uitbreidingsplannen voor hun sites.
Die varieerden van meer faciliteiten in de eigen
taal via e-commerce tot communicatie met
WAP-technologie. Inmiddels is de hype voorbij.
De IT-aandelen op de beurs zijn gereduceerd tot
dubbeltjesfondsen en langzaam maar zeker
dringt door waar het internet zich goed, en
waar het zich minder goed voor leent.
Op deze pagina’s leest u wat sites van de diver-
se autolakfabrikanten de schadehersteller te
bieden hebben, wat er uit is gekomen van de
ambities van twee jaar geleden en welke plan-
nen er nu zijn. ●

Erwin den Hoed

Tussenstand in virtuele-kleuren-land

Schadetechniek
in cyberspace
Precies twee jaar geleden las u in Auto & Motor TECHNIEK een overzicht van de inter-

netactiviteiten van autolakfabrikanten. Veel sites bleken toen al over de nodige func-

tionaliteit te beschikken. Bovendien waren er grote uitbreidingsplannen. Belangrijke

vraag: Hoe staat het nu met de autolakken op het www? Tijd dus voor een up-date.

de sites zijn volledig
operationeel, maar
alleen de Nexa Auto-
color-site heeft een
afdeling Nederlands.
Die biedt achter-
grondinformatie
over het merk en
technische pagina’s.
Als hulpmiddel bij
schadeherstel zijn
die laatste het inte-

ressantst. 
Het online kleuren-
opzoeksysteem,
Colour on the Net,
stelt eindverbruikers
met een wachtwoord
in staat om zelf de
kleurreceptuur op te
zoeken. Het pro-
gramma kan zoeken
op kleurcode of op
type voertuig en
kleurnaam. Het pro-
gramma is erg com-
pleet. Het levert de
recepten voor alle
verschillende delen
van de geselecteerde
auto en voor alle
benodigde laklagen.
Bovendien maakt het
herberekeningen
voor de hoeveelheid
die u nodig heeft en
geeft het de nodige
voertuiginformatie.
Hoe komt u aan een
wachtwoord? Geen

PPG-Industries: Drie merken, 
drie sites, drie fases

probleem, even re-
gistreren en gaan! U
heeft dan meteen
toegang tot de pro-
ductkenmerk- en vei-
ligheidsbladen.
Lakfouten herken-
nen, herstellen en
voorkomen gaat zon-
der wachtwoord. Een
handig zoeksysteem
houdt de vaart er in.
Bij de ontwikkeling
van de sites onder-
scheid PPG drie fases.
De eerste is die waar-
op de site alleen
informeert. In de
tweede komen daar
handige functiona-
liteiten bij. Na de
derde is volwaardige
e-business mogelijk.
Nexacolor zit nu in
de tweede fase, PPG
komt daar volgend
jaar en MaxMeyer
blijft in één. ●

PPG Industries is met
drie lakmerken ver-
tegenwoordigd op
de Nederlandse
markt en op het in-
ternet. De drie sites
zijn te vinden onder
de namen:
www.ppgrefinish.co
m, www.nexaautoco-
lor.com en www.max-
meyer.com. Alledrie

Het kleurenzoeksysteem van Nexa Autocolor biedt
veel informatie. Het vraagt een logincode maar
die krijgt u na registratie.
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plaats van de kleur-
code weer. Dit zijn
de best bezochte
pagina’s.
Maar er is ook een
overzicht van het R-
M productenaanbod
inclusief productei-
genschappen, tech-
nische specificaties,
voorbewerking, vei-
ligheid, mengver-
houdingen, spuitge-
gevens, droogtijden
en eindbewerking.
Dit overzicht wordt
aangevuld met meer
algemene techni-
sche hulp, zoals een
polijstschema, een
plamuurschema of
het aanbrengen van
grondmateriaal met
een roller bij spotre-
pair. Erg praktisch
en compleet!
Tevens wijst de site

op het bestaan van
het kleursysteem van
R-M. Het systeem,
Colormaster 2 toont
op ruim 6000 kleur-
kaarten alle kleurva-
rianten die met de
verschillende R-M
laksystemen te pro-
duceren zijn, en zegt
zo het spuiten van
proefstalen overbo-
dig te maken. De site
wijst ook op het
bestaan van de Color
Explorer cd die, in
combinatie met het
op de site beschikba-
re programma Sm@rt
Sc@le, assisteert bij
de aanmaak van
kleurrecepten. Niet
onbelangrijk is dat
de site voor alle R-M
producten ook de
veiligheidsbladen
kan oplepelen.

R-M: Tot wappen aan toe 
Ten slotte is er een
gedeelte van de site
met beperkte toe-
gang. Daarop krijgen
R-M klanten onder-
meer advies bij het
optreden van lakfou-
ten. Wie niet over
een toegangscode
beschikt kan zich de
kennis toch eigen
maken. Het R-M-trai-
ningsprogramma
staat namelijk ook
op de site.
R-M voorziet op
korte termijn geen
uitbreiding van de
site. Twee jaar gele-
den was dat wel
anders. Toen ver-
wachtte men fors in
te zetten op de
WAP-technologie.
Inmiddels is er een
WAP-adres:
wap.rmpaint.net. ●

De virtuele wereld
van
www.rmpaint.net
opent zich na een
klik op een
Nederlands vlaggetje.
Italiaans, Japans of
een andere taal kan
ook maar ligt in ons
taalgebied minder
voor de hand.
Eenmaal gekozen
toont het scherm een
in R-M Extreme Color
gespoten TVR. Mooi,
maar belangrijker is
het menubalkje links
ervan. Daarachter
gaat veel informatie
schuil. Allereerst de
kleurformules voor
alle denkbare auto-
en motormerken
voor een hoeveelheid
naar keuze. En heel
handig, de site geeft
per autotype de

Compleet, actueel en altijd bij de hand, de online
technische informatiebladen.

De dienstverlening beperkt zich niet tot de site.
Met de R-M Programmes for succes, een verzamel-
naam voor de diensten aan eindgebruikers, kan de
winstgevendheid van het schadeherstelbedrijf ver-
beterd worden. Hoe dat werkt staat op de site.

Mooi, want als u op
de site kijkt, of het
de adviseurs van
Metalak vraagt,
merkt u dat deze
opsomming nog niet
eens compleet is.
Zowel relaties als
niet-relaties kunnen
gebruik maken van
het wekelijks geac-
tualiseerde online-
systeem om kleurre-
cepten op te zoe-
ken. Wel maakt
Metalak de site-
bezoeker er op
attent dat er meer is
dan alleen het
recept. Ook vragen
als: Wat is de kleur-
code? Zijn alle
mengkleuren op
voorraad? Hoe kun
je het slimste afwe-
gen? En welke kleur
was er ook weer op
de Auto van meneer
De Vries gegaan?

Uiteraard kan
Metalak ook bij de
beantwoording van
die vragen de hel-
pende hand toeste-
ken.
Voor online hulp bij
het opsporen en ver-
helpen van lakfou-
ten is het van belang
de Engelse taal
machtig te zijn. Die
informatie staat
namelijk in de
‘Trouble shooting
guide’ op de interna-
tionale www.spies-
hecker.com site. Is
uw Engels onder de
maat? Geen nood,
Metalak is van
mening dat laksto-
ringen om een per-
soonlijke benadering
vragen en heeft
daarom een ‘ervaren
staf van 5 techneu-
ten’ klaar staan om
korte metten te

Metalak: Online ondersteuning
maken met lakpro-
blemen.
Metalak werkt op dit
moment aan
Metanet. Daarmee
kunnen relaties, 
Spies Hecker produc-
ten online bestellen.
Bij het inloggen her-
kent het systeem de
relatie en filtert uit
het totale product-
aanbod, die 250 pro-
ducten die dat
bedrijf dagelijks
gebruikt. Tevens ver-
loopt een deel van
het genoemde dien-
stenpakket dan onli-
ne. Vanaf medio
2003 is het operatio-
neel, zegt Metalak.
Overigens was het
bedrijf al in 2000
met het online
bestellen bezig, dus
houd die datum in
de gaten. ●

Metalak is de impor-
teur van het lakmerk
Spies Hecker. Het
dienstenpakket dat
Metalak op
www.metalak.nl eta-
leert, toont aan dat
het bedrijf die rol
serieus neemt. Ga
maar na, bedrijven in
de autoschadeher-
stelbranche kunnen
een beroep doen op
Metalak voor hun
magazijnbeheer,
voor ARBO- en
milieuzorgsystemen,
voor de VOS-boek-
houding, voor de
afvoer van vervuild
product, voor het
up-to-date houden
van de veiligheidsin-
formatiebladen, voor
trainingen en voor
ondersteuning bij
het nemen van stra-
tegische beslissingen.
Bent u daar nog?

Het opzoeken van een kleurrecept gaat via
www.metalak.nl. Maar voor de juiste kleur komt
meer kijken dan alleen het recept waarschuwt de
site.

Metalak neemt de begeleiding van autoschadeher-
stelbedrijven heel serieus. Op de site leest u er
alles over.
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SCHADEHERSTEL 
Autolakken op internet 

Veel positieve reac-
ties. Na enig door-
vragen bleek dat de
gebruikersvriende-
lijkheid nog een
pietsje beter zou

kunnen. Dus kropen
de AkzoNobel whiz-
kids achter muis,
scherm en toetsen-
bord om vooral de
‘looks and feels’ te
verbeteren. Het
resultaat ziet u al op
deze pagina en komt
nog in januari op het
web, belooft Sikkens.
Dan de inhoud van
de site. Die is
omvangrijk. Maar in
tegenstelling tot de
sites van een aantal
concurrenten biedt
de site geen oplossin-
gen voor lakfouten.
Daarvoor zijn de vak-
gerichte opleidingen,

Sikkens: Vraag het de gebruikers
die overigens in een
keurig overzicht op
de site staan. Verder
biedt de site toegang
tot een databank
met 40.000 mengfor-
mules, de complete
technische informa-
tie- en veiligheidsbla-
den per product, vol-
doende informatie
over Sikkens, kleuren
en lakken voor
spreekbeurt van
zoon- of dochterlief,
een overzicht van de
Acoat Selected dea-
lers en van de dien-
sten die Sikkens hen
kan verlenen en ver-
der kleurapparatuur,

Sikkens heeft een
groot aantal gebrui-
kers van www.auto-
lakken.nl gevraagd
de site te beoorde-
len. Het resultaat:

Met www.autolakken.nl heeft de autospuiter
40.000 mengformules onder muisbereik.

Na de restyling komt het Sikkens magazine online
beschikbaar.

door een zee van
kleine lettertjes
heen te werken en
maakt dus gebruik
van duidelijke picto-
grammen.
Voor de kleurrecep-
ten wordt de auto-
spuiter doorgelinkt
naar www.stan-
dox.com, de interna-
tionale Standox-site.
Daar aangekomen
treft hij ook de
Standotheek, een
vakbibliotheek voor
de autospuiter die
het Engels of Duits
machtig is. Uiteraard
komen daar lakpro-
blemen aan de orde
maar daarnaast nog
een reeks van
onderwerpen.
Interessant zijn ook
de workshops op de

Standox:
Standotheek als 
vakbibliotheek
Hoe verwerk je Stan-
docryl 2K autolak?
Dat is typisch een
vraag voor www.-
standox.nl. Van ieder
Standox-product is
namelijk een uitge-
breid technisch data-
blad te vinden op de
site. Zo’n datablad
geeft een technische
beschrijving van het
product, maar ook
aanwijzingen voor
de toepassing,
ondergrond, voorbe-
handeling, reiniging
en bewerking en,
niet onbelangrijk,
voor ieder product
een aantal handza-
me tips. Standox rea-
liseert zich dat een
schadehersteller in
de werkplaats geen
tijd heeft om zich

hoewel de auto’s
niet schitterden door
goede prestaties
hield het ‘Jaguar
racing green’ zich

goed gedurende het
seizoen. De Jaguar-
neus siert de meest
recente editie van
het DuPont Refinish
magazine dat vanaf
www.dupontrefin-
ish.com te downloa-
den is. Net als de rest
van de site is het
magazine gewoon in
het Nederlands.
Verder biedt de site
veel informatie over
kleurzoekinstrumen-
ten, variërend van
waaiers tot een
geautomatiseerd
systeem met intelli-
gente weegschalen.
Het online kleuren-
zoeksysteem dat ook
rechtstreeks bereik-
baar is via www.dup-
ontcolor.com bevindt
zich achter een
wachtwoord.
Op de Five Star web-

DuPont Refinish:
Wachten op restyling
Op de neus van de
Formule 1 Jaguar’s
prijkte het afgelopen
seizoen het ovale
logo van Dupont. En

Dupont’s eigen magazine verschijnt tweemaal per
jaar. Downloaden via www.dupontrefinish.com.

site, ook apart
bereikbaar via
www.dupontfives-
tar.com, worden alle
leden van het Five
Star netwerk voorge-
steld. In Nederland
zijn dat 62 schade-
herstelbedrijven.
Dankzij interne
audits en strenge
eisen, maar ook
dankzij de bijbeho-
rende training en
consultancy probeert
DuPont het kwali-
teitsniveau in deze
bedrijven hoog te
houden. Ook de
kwaliteit van de Five
Star website zelf
krijgt de aandacht.
Omstreeks deze tijd
wordt hij geheel
gerestyled.
Twee jaar geleden
liet DuPont ons
weten hard te wer-
ken aan een online
bestelmogelijkheid. 
Die is er nog niet
maar de ambitie nog
wel. ●

nieuws, links en de
antwoorden op veel
gestelde vragen.
Kunnen we in de
toekomst nog meer
verwachten van de
site? Ja, de Acoat
Selected dealers kun-
nen binnenkort e-

benchmarken via de
site. Hun bedrijfsge-
gevens kunnen ze
dan vergelijken met
die van de concurren-
tie, om vervolgens
gericht het eigen
bedrijfsproces te ver-
beteren. ●
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schadehandboek.
Deze “leidraad voor
de autospuiter” is
als PDF te downloa-

den van www.glasu-
rit.nl. Uitprinten in
kleur en klaar is
Kees. Ook als hij (of
u) niet met Glasurit-
producten werkt,
want de hele site is
vrij toegankelijk. Wel
vindt het lakschade-
handboek dat er
voor herstel van de
lakschade vrijwel
altijd een Glasurit-
product nodig is.
www.glasurit.nl
werkt erg snel
omdat alle pagina’s
bij aanvang geladen
worden. Zo is de
informatie over het
bedrijf zelf, de drie

Glasurit: Kleurrijke toekomstplannen
servicekantoren en
de hoofdvestiging in
Nederland, de pro-
ducten, de vacatures,
de acties, de schade-
herstelpartners van
de Ratio Partner
Groep en de trainin-
gen snel te bereiken.
De autospuitende
pc-gebruiker heeft
dankzij een link met
de internationale
Glasurit-site boven-
dien de beschikking
over ruim 200.000
mengformules.
Voor de toekomst
heeft Glasurit grote
plannen met de site.
Allereerst komen er
via een link met
www.glasurit.com
technische product-
informatie- en veilig-

Uw leidraad bij lak-
schade en schade als
gevolg van lakfouten
heet het Glasurit-lak-

Deze pagina is groen, andere zijn blauw, rood of
roze. Glasurit besteedt veel aandacht aan de
kleurlayout. Het Glasurit-logo is immers de kleur-
rijke ara.

Een link met de internationale Glasurit-site geeft
toegang tot het Color online programma.

Standotheek, com-
plete cursussen over
bijvoorbeeld HVLP-
spuitpistolen of bus-
iness management.
Toch benadrukt
Standox dat deze
‘statische informatie’
de technische con-
sultants niet kan ver-
vangen. Via specifie-
ke trainingen in
opleidingscentra en
‘on-the-job-begelei-
ding’ lossen zij indi-
viduele problemen

De onlinemerkbladen
bieden alle technische
informatie die nodig is
bij verwerking van de
Standox-producten.
Dankzij de pictogram-
men zijn ze erg toegan-
kelijk.

De Standotheek is een vakbibliotheek voor de
autospuiter. Behalve oorzaken en oplossingen van
lakproblemen vindt de vakman er ook complete
workshops.

applicatie specia-
listen bieden hulp
bij het herkennen
en oplossen van lak-
fouten.
Wat voegt de site
daar nog aan toe?
Allereerst de nodige

informatie over De
Beer en haar produc-
ten, maar daarnaast
ook enkele vacatu-
res. Dus bent u een
ervaren voorman,
kleurentechnoloog
of autospuiter... ●

De Beer: Vraag het 
de specialist
Twee jaar geleden
kondigde De Beer
aan dat haar ICRIS-
cd-rom beschikbaar
zou komen op
www.debeerlakfa-
brieken.com.
Daarmee zou de
autospuiter via het
web kleurinformatie
kunnen raadplegen.
Zo’n ‘web color
retrieval programma’
staat echter nog
steeds op het ver-
langlijstje van De
Beer. Toch worden
de eindverbruikers
niet aan hun lot
overgelaten. Naast
de ICRIS-cd is er een
‘48 uurs colour
request service’ per
fax en de technisch

www.debeerlakfabrieken.com is vooral een ken-
nismaking met De Beer. Voor technische vragen en
problemen zijn er de specialisten en de ICRIS-cd.

heidsdatabladen
beschikbaar. Daarna
krijgen de klanten
ook interactieve
mogelijkheden zoals
e-benchmarken of
interactief bestellen.
Overigens was ze dat

al twee jaar geleden
in het vooruitzicht
gesteld. Maar om te
kunnen bepalen
welke online behoef-
tes er leven komt er
eerst een gebruikers-
onderzoek. ●

op. Dat blijft ook zo
in de toekomst want
Standox heeft geen
uitbreidingsplannen
voor de site.
O ja, nu zou nog
bijna een van de
best bezochte pagi-
na’s onbesproken
blijven, het spelletje
‘Stan’. Wie het even
gehad heeft, kan
daarmee lachende
lakdruppels uit hun
evenwicht brengen.
●
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