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WERKPLAATS 2005
Automatisering in het universeelbedrijf

Autobedrijf Jansen is een modern universeel
autobedrijf. Ieder jaar opnieuw verkoopt het
bedrijf weer een paar auto’s meer, en ook in de
werkplaats stijgt de omzet gestaag. Toch is het

juist die werkplaats die directeur-eigenaar
Jansen zorgen baart.
Want hoewel hij nog vrijwel dagelijks zelf mee-
sleutelt vraagt hij zich af of de productiviteit

in zijn werkplaats wel groot genoeg is. Oh
zeker, zijn zeven monteurs, zijn meewerkend
voorman, zijn receptionist en zijn magazijnme-
dewerker zijn absoluut gemotiveerd, maar zou-
den vergelijkbare werkplaatsen in andere
bedrijven niet meer omzet maken? En staan ze
daar ook al regelmatig om vier uur met de
bezem in de hand? Zouden ze daar per mede-
werker meer productieve uren maken en hoe
zou het bij die anderen staan met het resultaat
op de gemonteerde onderdelen? Eigenlijk wil
hij precies weten op welke aspecten zijn werk-
plaats goed presteert en op welke punten het
beter moet. Maar als hij er over nadenkt moet
hij toegeven dat hij niet alleen kennis ontbeert
over de concurrentie. Eigenlijk heeft hij nauwe-
lijks inzicht in de cijfers van zijn eigen werk-
plaats.

Vragen
Grote vraag, zou een betere automatisering
directeur Jansen kunnen helpen? Zou hij daar-
mee wel snel en eenvoudig antwoord kunnen
geven op brandende vragen als: Hoeveel uur
waren mijn monteurs aanwezig? Hoeveel uren
zijn er geklokt op werkorders? Wat gebeurde er
in de rest van de tijd? Hoeveel is er aan onder-
delen versleuteld, en hoe groot is de marge op
die onderdelen eigenlijk?
En als hij dan over dit soort gegevens zou
beschikken zou het dan niet fantastisch zijn,
als hij ze af kon zetten tegen de kentallen van
vergelijkbare bedrijven?
AMT schiet directeur Jansen te hulp en legt
zijn vragen voor aan acht automatiseerders.
Bieden zij de oplossingen of concentreert hun
aanbod zich op andere aspecten van het auto-
bedrijf? U leest het op deze pagina’s. ●

Erwin den Hoed

In een moderne auto, groot of klein, is de computer

onmisbaar. Hij moedert over motor en emissies, houdt

in noodsituaties de auto op koers, controleert de ban-

denspanning en als het moet ook de bestuurder. Maar

hoe zit dat eigenlijk met de computer in het autobe-

drijf? Kan een universeelbedrijf met een beetje extra

automatisering zijn slagkracht verbeteren? We vroegen

het acht automatiseerders.

Acht medicaties voor een
beter werkplaatsrendement

Meer informatie over werkplaatsequip-
ment vindt u op www.AMT.nl in het dos-
sier ‘Wegwijs in werkplaatsequipment’

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Garage Jansen zoekt automatisering die zicht geeft op het wel en wee in de werkplaats. AMT zoekt mee.
Foto: Peugeot
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Automatiserings
trends voor 
het universele 
autobedrijf
● Pakketten voor complete bedrijfsauto-

matisering volop beschikbaar.
● Automatisering krijgt vaker oog voor de

klant in het autobedrijf.
● Bedrijfsvergelijking heeft geen prio-

riteit.
● Werkplaatsequipment gaat meedoen in

bedrijfsautomatisering.
● Vergeet niet: Eerst organiseren dan

automatiseren.

Jansen’s vraag komt
als geroepen voor
directeur Peter
Bogaarts van
Bogaarts Automati-
sering in Zevenaar:
“We hebben juist de
Management
Informatie-module
van ons programma
Wincar vernieuwd.”
Met die module
krijgt directeur
Jansen tal van ken-
tallen snel op zijn
scherm. Welke?
Jansen zegt het
maar: “De verhou-
ding verkochte uren
en garantie-uren ver-
sus interne uren, het
aantal geplande
uren, de verhouding
verbruikte onderde-
len versus arbeids-
loon, de producti-
viteit (= uren op
werkorder / uren
beschikbaar) per

Voordat hij Jansen’s
vragen kan beant-
woorden wil Jasper
Nieuwenhuis van
Commerce Delta
graag eerst zelf een
paar vragen stellen:
“Het is een bedrijf
met maar zeven
monteurs, en direc-
teur Jansen werkt
zelf mee in de werk-
plaats. Hoe komt het
dan dat hij niet weet
waar de uren verlo-
ren gaan? Dat wil ik
eerst wel eens weten
voor ik in dat bedrijf
een ingenieus auto-
matisch tijdregistra-
tie systeem installeer.
En waarom heeft hij

een aparte maga-
zijnmedewerker? Is
die man fulltime met
dat magazijn in de
weer, en zo ja, wat
ligt er dan wel niet
allemaal op voor-
raad?”
Nieuwenhuis wil nog
veel meer weten:
“Hoeveel APK’s doet
het bedrijf? Hoeveel
nieuwe auto’s ver-
kopen ze? En de
administratie, gaat
die in zijn geheel
naar de boekhouder,
komt er iemand voor
of doet Jansen dat
zelf? Ik wil eerst
weten hoe een
bedrijf in elkaar zit

en welke problemen
opgelost kunnen
worden door een
betere organisatie.
Daarna pas kun je
gaan denken aan
het inzetten van
automatiseringsop-
lossingen.”
Vóór Nieuwenhuis
met een nieuw
bedrijf in zee gaat,
loopt hij er eerst een
keer onaangekon-
digd tussen acht en
negen ’s morgens
binnen. Hij kijkt eens
rustig hoe het werk
georganiseerd is en
gaat dan met de
ondernemer rond de
tafel. Pas als hij een

compleet beeld
heeft van het bedrijf
komen automatise-
ringsoplossingen als
automatische tijdre-

gistratie of het Delta
G-garagepakket ter
sprake. Het is maar
dat directeur Jansen
het weet. ●

Commerce Delta Software

www.commerce.nl

☎ (0413) 25 40 90

monteur of werk-
plaatsactiviteit, de
efficiency (= gefactu-
reerde uren / produc-
tieve uren) per mon-
teur of activiteit of
welk ander cijfer hij
ook wil zien. Hij kan
de kentallen name-
lijk zelf definiëren.”
Behalve aan de

Bogaarts: Sturen op
dashboardinformatie

Commerce Delta: Eerst organiseren,
dan automatiseren

inhoud besteedt
Bogaarts veel aan-
dacht aan de presen-
tatie, het computer-
scherm wordt een
dashboard waar alle
stuurinformatie over-
zichtelijk op gepre-
senteerd wordt.
Bogaarts: “Als
Jansen dat wil komt

er zelfs een signaal-
functie voor als de
zaken niet lopen
zoals ze zouden
moeten gaan.”
Toch is er nog een
maar, Bogaarts: “Als
directeur Jansen zijn
cijfers wil vergelijken
met die van andere
bedrijven houdt zijn

automatisering hem
niet tegen maar is er
een praktisch pro-
bleem: Dealers ver-
gelijken landelijke
referentiecijfers
binnen ons program-
ma Wincar. Maar ja,
die cijfers krijgen ze
van hun importeur.
Wincar kan dat ook

in dit geval, mits
Autobedrijf Jansen
cijfers beschikbaar
krijgt van bijvoor-
beeld een branche-
organisatie.” ●

Bogaarts Automatisering en

Informatisering BV

www.bogaarts.nl

☎ (0316) 58 28 00

SPECIALSPECIAL

Eén blik op zijn Wincar-dashboard en directeur Jansen weet waar hij aan
moet werken: Zijn efficiency is te laag en zijn voorraad incourant te hoog.

Het devies van Jasper Nieuwenhuis van Commerce Delta: “Eerst weten
hoe het bedrijf is georganiseerd, dan pas weet je hoe het moet worden
geautomatiseerd.”
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We kennen
Idégoned van het
werkplaatsplan-
ningsysteem Plan-It.
Het is met een vari-
ant op dit systeem
dat salesmanager
John van Vulpen de
problemen van auto-
bedrijf Jansen te lijf
wil gaan: “Juist om
kleinere bedrijven
als dat van Jansen
vooruit te helpen
hebben wij Plan-It
Werkplaats Compact
op de markt
gebracht. Dat is het-
zelfde programma
als Plan-it, maar dan
met een aantal inge-
bouwde restricties.

Er kunnen niet meer
dan drie gebruikers
gelijktijdig aan wer-
ken, er kunnen
maximaal tien huur-
of vervangendver-
voerauto’s worden
gepland en maxi-
maal zes monteurs.”
Ook die laatste
beperking is geen
bezwaar voor auto-
bedrijf Jansen, want
zo zegt Van Vulpen:
“Eén van de zeven
monteurs is een
‘Masterfitter’. Die
moet beschikbaar
zijn voor onvoorzie-
ne zaken en wordt
dus niet ingepland.”
Plan-It kan Jansen

zeker meer inzicht
geven in de stand
van zaken in zijn
bedrijf. Het aantal
doorgangen, of de
bezettingsgraad van
de monteurs krijgt
Jansen er snel mee
op het scherm. En als
hij daardoor de
planning beter in de
hand krijgt en hij
een paar uur in de
week extra produc-
tief kan maken ver-
dient hij de
Compact-versie van
het programma snel
terug. 
Maar krijgt hij ook
zicht op de presta-
ties van zijn bedrijf

in vergelijking met
andere bedrijven?
Dat kan Van Vulpen
hem niet bieden,
maar hij heeft een
alternatief: ICO.
ICO staat voor Inter-
net Consumen- ten
Onderzoek. Dat is
een systeem waar-
mee een autobedrijf
consumenten via
internet vragen kan
stellen. “Van Vulpen:

“Moeten klanten
lang wachten aan de
balie, worden ze cor-
rect behandeld, heb-
ben de medewerkers
voldoende techni-
sche kennis? Al dat
soort vragen kan
Jansen met ICO peri-
odiek stellen. En het
systeem is heel flexi-
bel en dat kun je
van metingen van
importeurs of fabri-

kanten niet zeggen.
Daardoor kun je snel
van vraagstelling
wisselen. Dat houdt
de vragenlijst kort
en krachtig en dat is
weer goed voor je
responspercentage.●

Idégoned

www.idegoned.nl

☎ (033) 298 78 47

Idégoned:
Consumentenonderzoek

Alles kan met Auto-
maaT, het complete
garage-automatise-
ringsprogramma van
Computer Service
Wieberdink.
Werkplaatsplanning,
klantenadministra-
tie, verwerking van
onderhoudsbeurten,
de magazijnadmi-
nistratie, APK-afmel-
den, factureren, de
financiële admi-
nistratie en nog veel
meer.
Maar zijn 120 klan-
ten in het autobe-
drijf waarderen
automatiseerder
Gerrit Wieberdink
vooral om de manier
waarop hij met hen
meedenkt. Een goed
idee van een gebrui-

ker zet hij razend-
snel om in een upda-
te van Auto-maaT.
Dat merkt ook
Autobedrijf Jansen:
“In Auto-maaT zit-
ten veel gegevens
waarmee directeur
Jansen zijn bedrijf
kan bijsturen. Zo zit
er een volledige
automatische uren-
verantwoording in,
waarmee meneer
Jansen de producti-
viteit van zijn mede-
werkers onderling
kan vergelijken.
Maar de vraag is
waar haal je de
gegevens van andere
garages vandaan?”
Hij heeft wel een
idee: “Als de vraag
van Jansen naar dat

soort vergelijkings-
materiaal een ten-
dens is, en dat zou
best kunnen, want ik
heb meer klanten
die er wel iets in
zien, dan gaan we er
iets voor ontwer-
pen.”
Over hoe dat iets er
dan uit zou moeten
zien heeft hij
meteen al concrete
ideeën: “Je wilt van
een aantal kentallen
je eigen score naast
een branchegemid-
delde. Denk aan de
winst per monteur,
de gemaakte garan-
tiekosten of de loon-
kosten per functie-
groep (monteurs,
verkopers, admi-
nistratie, directie).

CSW: Meedenken
met de gebruiker

En misschien ook wel
de statijd van auto’s
of de gemiddelde
winst op marge- dan
wel BTW-auto’s of
de winst per verko-
per. Al dit soort
gegevens zitten in
Auto-maaT. We zou-
den ze bij bedrijven
die mee willen doen
en daar expliciet toe-
stemming voor
geven via internet
op de achtergrond
kunnen verzamelen

en daaruit die
gemiddeldes vast-
stellen.”
Wieberdink ziet er
wel iets in. “Maar
eigenlijk”, denkt hij
verder, “zouden ook
andere pakketten
het systeem moeten
ondersteunen,
anders krijg je nog
niet een echt bran-
chegemiddelde.”
Of het aantal Auto-
maaT-gebruikers (nu
120) zou sterk moe-

ten groeien. En dat
zou nog best eens
kunnen, want nu het
programma ook
onder ASP op een
server buiten het
bedrijf van de klant
kan draaien, kost het
niet meer dan € 95,-
per maand. ●

Computer Service Wieberdink

www.csw.nl

☎ (0341) 35 58 55

John van Vulpen van Idégoned adviseert ICO: “Een snelle en goedkope 
manier om klanttevredenheid te meten en daarom geschikt voor iedere
bedrijfsomvang.”

Altijd in gesprek met
de klant, Gerrit
Wieberdink van
Computer Service
Wieberdink.
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Mivar Automotive:
Mooie toekomst
“Ja, met het pro-
gramma Driver kun-
nen we de financiële
en bezettingsdoor-
sneden leveren waar
meneer Jansen om
vraagt”, zegt Chris
Kimman van Mivar
Automotive. Maar er
kan nog veel meer:
“We kunnen binnen-
kort een geavan-
ceerd werkplaatsnet-
werk leveren volgens
het ASA-Network
protocol en daarbij
via AuDaCon de
benodigde techni-
sche gegevens van
alle auto’s leveren.
Dat klinkt allemaal
erg hightech.
Gelukkig legt
Kimman ook uit wat
Autobedrijf Jansen
ermee kan: “Stel er

komt een klant aan
de balie met een
BMW. De auto geeft
aan toe te zijn aan
‘Servicebeurt 1’. De
receptionist voert
‘Servicebeurt 1’ in en
ziet meteen welke
werkzaamheden
daarbij horen, welke
onderdelen nodig
zijn en hoeveel tijd
er voor staat. Dat
betekent dat hij
meteen een prijsop-
gave kan doen. Gaat
de klant akkoord,
dan is de werkorder
al klaar en kan de
auto naar de werk-
plaats. Daar weet de
olievulapparatuur:
‘Aha de BMW voor
Servicebeurt 1, ik
mag 3,5 liter vrijge-
ven’. Kortom er gaat

niet meer te veel
olie in, en de mon-
teurs van
Autobedrijf Jansen
nemen ook geen
kannetje meer mee
naar huis. Zo
bespaart Jansen al
gauw 10% op olie.
Bij de andere appa-
ratuur gaat het op
dezelfde manier. De
viergastester en de
uitlijnapparatuur
weten dat de BMW
er aan komt dus de
voorinstelling is al
klaar, scheelt zo
weer 10 minuten. En
de communicatie
werkt in twee rich-
tingen, dus als de
leasemaatschappij
dat wil krijgt ze
automatisch de uit-
gelezen waardes van

de wielstanden. Als
de RDW dat in de
toekomst eist, krijgt
ze automatisch de
emissiewaardes van
de auto. Het kan
allemaal.”
Klinkt geweldig,
maar is het niet een
beetje overdreven
voor een bedrijf als

dat van Jansen?
“Helemaal niet, in
Duitsland is dit
systeem al operatio-
neel en het zijn niet
alleen grote bedrij-
ven die er mee wer-
ken, maar ook klei-
ne. Sommige zelfs
met maar twee of
drie monteurs. Maar

let op, dat zijn wel
bedrijven die weten
dat ze alleen kunnen
overleven als ze
kwaliteit leveren. ●

Mivar Automotive

www.mivar.nl

☎ (0344) 60 90 00

Met de combinatie Driver, ASA-Network en AuDaCon weet de werkplaats-
apparatuur al wat er aankomt als de receptionist van Autobedrijf Jansen een
werkorder aanmaakt.

Busymark: 
Niet meer plannen op gevoel
“Het maximaliseren
van de planning is
één van de moeilijk-
ste zaken binnen het
autobedrijf”, vindt
salesmanager Bart
ten Oever van
Busymark. Daarom
adviseert hij direc-
teur Jansen daar het
elektronisch werk-
plaatsplannings-
ysteem PlanManager
voor te gebruiken.
“Daarin wordt voor-
af vastgelegd hoe-
veel uren werkelijk
nodig zijn voor de
verschillende werk-
zaamheden. Juist
voor een universeel
bedrijf is dat heel
belangrijk, omdat
het aantal uren voor
een zelfde beurttype

bij verschillende
merken nogal uiteen
kan lopen.   
De kunst van het
plannen zit hem in
de laatste 20%. De
vraag of er nog
genoeg capaciteit
beschikbaar is staat
daarbij centraal.
PlanManager rekent
automatisch uit wan-
neer werkzaamhe-
den kunnen worden
ingepland en zorgt
er zo voor dat de
maximale bezetting
wordt gehaald.
Bovendien stuurt het
programma de plan-
ner zo dat hij steeds
de juiste monteur op
de juiste klus zet.”
Maar lost
PlanManager daar-

mee de problemen
van Directeur Jansen
op? Ten Oever is
overtuigd: “Ja, want
hiermee krijgt
meneer Jansen niet

alleen perfect inzicht
in de planning en
bezetting van zijn
werkplaats, hij is nu
voor het eerst in
staat om zélf de

drukte in zijn werk-
plaats te bepalen.
Tot nu toe was hij
daarvoor afhankelijk
van zijn receptio-
nist.” ●

Busymark

www.busymark.nl

☎ (0318) 56 24 11

Inzicht voor directeur Jansen. Onder WTE staan de nog beschikbare werktijdeenheden, onderverdeeld
naar team’s (of monteurs) met hun specialisatie (beurt, banden, carrosserie, diagnose, enz).
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Prosaldo Software: Laagdrempelig
Company Auto-
motive, het soft-
warepakket voor
universele autobe-
drijven van Prosaldo
Software heeft een
speciale analysemo-
dule. “Die geeft
directeur Jansen het
inzicht dat hij
zoekt.” zegt
account- manager
Maikel Rump. Alle
relevante kentallen
over verkoop, in-
koop, betalingen,
werkplaatsactivitei-
ten, uren en kente-
kens kan hij er mee

opvragen.” En: “Als
meneer Jansen kan
beschikken over ken-
tallen van de concur-
rentie, beschikt het
programma over
prima mogelijkhe-
den om die te
registreren en te ver-
gelijken.”
Company Automo-
tive kan ook een bij-
drage leveren aan
het verhogen van de
effectiviteit in de
werkplaats van
Autobedrijf Jansen:
“Werkorders maak
je met maar een

paar muisklikken in
de werkbonmodule
aan de hand van een
onbeperkt aantal
sjablonen.

Bovendien verschij-
nen belangrijke op-
merkingen en remin-
ders automatisch op
het scherm en kun-

nen werkorders
automatisch in een
factuur worden om-
gezet. Dus geen dub-
bele handelingen.”

Rump wijst verder
op de integratiemo-
gelijkheden van het
programma:
“Company
Automotive is niet
alleen te koppelen
aan externe databa-
ses als die van het
RDC, van grossiers of
van de accountant,
maar ook met het
wagenparkbestand
op de eigen web-
site.” ●

Prosaldo

www.prosaldo.nl

☎ (040) 213 00 30

Een eenvoudige
schermopbouw
maakt het gebruik
van het ABA-gecerti-
ficeerde Company
Automotive heel
laagdrempelig.

Kerridge: CRM is hart
van het systeem
Autoline heet het
bedrijfsautomatise-
ringssysteem van
Kerridge. En het
heeft een heel eigen
filosofie: “De enig
juiste filosofie”, cor-
rigeert Henri van
Leur van het bedrijf.
“De kern van het
systeem is dat je
altijd opstart vanuit

de CRM-module
(Customer
Relationship
Management). Het
maakt niet uit of je
van de werkplaats,
de verkoop of de
administratie bent,
eerst CRM. Dan zie
je meteen welke
activiteiten er met
die klant plaatsvin-

den. Je ziet dan bij-
voorbeeld dat een
klant gisteren aan
de balie een nieuwe
uitlaat heeft
gekocht. Als hij dan
nu met een pro-
bleem komt weet je
in ieder geval dat hij
‘m zelf gemonteerd
heeft. Maar het kan
ook van belang zijn dat je ziet dat een

klant die zijn auto
komt brengen voor
een reparatie nog
een betaling heeft
openstaan.”
Om het gebruik van
Autoline zo gemak-
kelijk mogelijk te
maken werkt het
programma met een
zogenaamde
Aftersales Wizard.
Dat is een navigator
die de gebruiker met
pop-up schermen op
een logische manier
door het programma
heen loodst. Van
Leur: “De wizard

komt dan zelf bij-
voorbeeld met: ‘Er is
een recall, meene-
men op de werkor-
der?’ Het kan zijn
dat er nu geen tijd
voor is dan kies je
ervoor dat niet te
doen, maar dan
komt de vraag bij de
volgende gelegen-
heid weer terug.”
Kortom het pro-
gramma denkt over-
al aan.
Verder biedt de soft-
ware directeur
Jansen het inzicht in
bezetting en effi-
ciency in zijn werk-

plaats waar hij om
vraagt. Inzicht in de
prestaties van ande-
re bedrijven is een
ander verhaal, maar:
“Als Jansen het
potentieel van
Autoline volledig
benut, betekent dat
een belangrijke
meerwaarde in de
concurrentiestrijd
met die andere
bedrijven.” ●

Kerridge Automotive Systems

www.kerridge.nl

☎ (0180) 64 11 22

Directeur Jansen krijgt zicht op de uren met Autoline.

Autoline-filosofie : CRM is het hart van het systeem.
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