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Woudrichem telt 4300 inwoners. Autobedrijf de
Graaf is al 23 jaar hun dorpsgarage. Het bedrijf
oogt ook echt als een dorpsgarage. Woonhuis en
werkplaats ingeklemd tussen omliggende wonin-
gen en benzinepomp aan de straat.
Dat mag allemaal traditioneel lijken, als het op ga-
rageautomatisering aankomt loopt dit bedrijf
voorop: “Sinds anderhalf jaar gebruiken wij Autoflex
Online”, zegt ondernemer Wim de Graaf. De belang-
rijkste reden: “Ik ben geen computerwizzard”. En

dus was hij op zoek naar gemak: “Ik wil niet steeds
nieuwe updates installeren, ik wil geen back-ups
maken én we moeten het systeem overal kunnen
gebruiken. Op kantoor, in de werkplaats, maar ook
elders”. Bijvoorbeeld even verderop in Woudrichem,
waar ondernemersvrouw Corrie haar eigen bedrijf
opzet en ondertussen de boekhouding van het au-
tobedrijf bijwerkt. Ook De Graafs accountant heeft
toegang tot het systeem: “Dat scheelt beide par-
tijen tijd en dus geld”, zegt De Graaf.

Alles in Autoflex
Hoe werkt Autoflex Online? De Graaf heeft zo’n
1100 actieve klanten in zijn Autoflex-bestand,
maar toevallig meldde zich vanmorgen een
nieuwe klant. Hij liet zijn auto meteen achter voor
onderhoud, reparatie en APK. De Graaf opent Au-
toflex, logt in en voert de NAW-gegevens in. “Ik
vraag altijd ook een e-mailadres, een 06-nummer
en als het even kan een geboortedatum. Dan krijgt
de klant automatisch een e-mailfelicitatie op zijn

Automatiseren zonder sores
Autoflex Online garagemanagementsysteem

Internet is aanwezig in de werkplaats, op kantoor, in het filiaal, bij de accountant én thuis.

Kortom, het is overal waar het garagemanagementsysteem nodig is. Waarom staat dat dan

nog op de harde schijf? Goede vraag. Bij 150 autobedrijven staat het daar niet meer. Zij

 gebruiken Autoflex Online. Hoe werkt dat?
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Compleet garagemanagementsysteem, zonder server, netwerk of harde schijf. Alles online.
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Alles meteen beschikbaar, de autohistorie (gegevens van voor 2008 overgenomen uit het oude systeem), Aldoc, de RDW-schermen en
de SMS-service.
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verjaardag en denkt hij weer even aan ons.” En oh
ja, ook belangrijk, De Graaf maakt een interne no-
titie bij de klantgegevens in het systeem: ‘Klant wil
eerst prijsopgave’.
De autogegevens vragen minder tijd: “Ik vul alleen
de meldcode in (de laatste 4 cijfers van de VIN) en
het systeem geeft alle gegevens”. Wel nog even
apart de bandenmaat invoeren: “Belt de klant dan
voor nieuwe banden, dan kan ik meteen prijsop-
gave doen”.
Volgende stap, De Graaf maakt een werkorder
aan. Zonder Autoflex te verlaten, selecteert hij de
onderdelen van de Aldoc-website, zodat ze ra-
zendsnel op de werkorder staan. De Graaf vinkt de
benodigde werkzaamheden aan en het systeem
zet meteen de standaardtijden op de werkorder.
Zo, de werkorder is klaar, en daarmee de offerte.
Gaat De Graaf de klant nu bellen voor die prijsop-
gave? “Dat zou kunnen omdat dit een nieuwe
klant is. Maar bellen is tijdrovend. Vaak wordt er
niet opgenomen, of je krijgt een voicemail.” En het
is niet nodig, Autoflex Online maakt automatisch
een SMS-je aan: “Geachte heer/mevrouw, De repa-
ratie aan uw auto kost € 533,22. Gaat u hiermee
akkoord? Mvg, Autobedrijf de Graaf”.

Administratie als aardigheidje
Hij mag dan geen computerwizzard zijn, maar dit
heeft De Graaf razendsnel voor elkaar: “Autoflex is
zo laagdrempelig. Als ik vroeger gebeld werd voor
een prijsopgave moest ik naar de kast rennen om
van alles in mappen op te zoeken. Nu heb ik met-
een alles op mijn scherm en krijgt de klant nog tij-
dens het telefoongesprek een mailtje met de uit-
gewerkte prijsopgave”.
In afwachting van het antwoord van de nieuwe
klant concentreert De Graaf zich op een storing in
een Opel Astra. Collegamonteur Robert legt onder-
tussen de laatste hand aan een Hyundai Excel.
“Grote beurt en APK”, licht hij toe. Vooraf heeft De
Graaf in Autoflex Online de werkorder aangemaakt
en de onderdelen besteld. Die lagen vanmorgen
keurig klaar. In de factuurhistorie zag hij dat de
auto een jaar geleden binnen stond voor een
kleine beurt en dat de distributieriem nog niet aan
vervanging toe is. Verder kreeg hij een waarschu-
wing bij het aanmaken van de werkorder. “Deze
klant is tussentijds geweest voor een lampje”, legt
Robert uit. “‘Zet volgende keer maar op de reke-
ning’, zei hij. Met dit systeem kunnen we die service
bieden, zonder dat we onszelf tekort doen.”
Ondertussen meldt Robert de auto APK-af en met
een paar muisklikken zet hij de werkorder om in
een factuur. Krijgt de klant die straks mee als hij
aan de balie afrekent? “Nee zo werkt het niet, op
een dorp”, zegt De Graaf, terwijl hij zich losmaakt
van de Astra. “Onze vaste klanten krijgen hun
 factuur thuisgestuurd. Vroeger ging dat per post.
Dan moest je brieven vouwen en enveloppen
 plakken. Tegenwoordig stuur ik de factuur recht-
streeks per e-mail vanuit Autoflex. In bedrijven als
dat van ons was de administratie altijd een sluit-
post. Met Autoflex Online is het een aardigheidje.”

Online, dus beschikbaar op kantoor, in de werkplaats, bij de accountant en zelfs in het nieuwe bedrijf van mevrouw De Graaf.

Tot tien jaar geleden had Autoflex-directeur Bert
Schuit zelf een autobedrijf. In 1986 ontwikkelde
hij de allereerste versie van Autoflex voor eigen
gebruik. Later kregen ook anderen belangstelling
en vanaf 1998 werd Autoflex een professioneel
softwarebedrijf. Ondernemen in auto’s én in soft-
ware werd Schuit teveel. Dus verkocht hij in 2000
zijn autobedrijf. Inmiddels heeft Autoflex 7 mede-
werkers in dienst en maken bijna 1000 bedrijven
gebruik van Autoflex-software.
Sinds vier jaar kunnen die bedrijven kiezen voor

de online-variant. “Voor veel bedrijven was dat in
het begin even wennen; je data ergens op het in-
ternet”, zegt Schuit. Inmiddels heeft hij 150 onli-
neklanten: “Het is de trend. Geen netwerk, geen
back-ups, geen dataverlies, geen updates en ook
de accountant kan zo inloggen”.
En de prijs? “Afhankelijk van de modules die je
kiest, vanaf € 75,- per maand. Dat is iets duurder,
maar voor dat geld zorgen wij dat je data veilig is
en altijd beschikbaar. Ontzorgen heet dat.”
Meer info vindt u op www.autoflex.nl.

Autoflex Online ontzorgt
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