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VOORWOORD

Voor u ligt de eerste uitgave van het relatieonderzoek (ROSLA 2004) tussen ABA-leden en hun 
garagesoftwareleverancier. Eén van de doelstellingen van de BOVAG-afdeling ABA is het bevorderen 
van verdere professionalisering van de branche. Voor een goede bedrijfsvoering is goede hardware en
software onmisbaar. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren zal de ABA met dit relatieonderzoek
periodiek inzicht geven hoe de ABA-leden de dienstverlening vanuit garagesoftwareleveranciers
ervaren. 

Dit onderzoek geeft de softwareleveranciers tevens inzicht in hun sterke en zwakke kanten van hun
product en dienstverlening. Daarmee kan deze informatie als basis dienen voor te initiëren pakket-
verbeteringen. 

Ook de ABA maakt zich sterk voor pakketverbeteringen. In 1999/ 2000 heeft de ABA-basiseisen
opgesteld waaraan een garagesoftwarepakket zou moeten voldoen. Op basis van deze eisen zijn 
6 pakketten goed bevonden en gecertificeerd. In de rapportage zijn deze pakketten apart vermeldt.
Momenteel is de ABA, in samenwerking met een groep van ondernemers, bezig met het vaststellen van
nieuwe ABA-basiseisen. In het komend voorjaar zullen deze ABA-basiseisen bekend worden gemaakt.   

drs. Jeroen de Vries
BOVAG-afdeling ABA
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Samenvatting

Inleiding
Onder de leden van de BOVAG-afdeling ABA (Auto Bedrijven Associatie) is in de zomer van 2004 voor het eerst het Relatie
Onderzoek Softwareleveranciers – Autobedrijven (ROSLA) uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als doel om te achterhalen hoe 
het met de ervaringen en tevredenheid is gesteld van gebruikers van garagesoftwarepakketten. Hoe beoordelen zij hun
leverancier? Van de ruim 3.000 ABA-leden (3.277 per 1 juli 2004) zijn 731 ingevulde antwoordformulieren ontvangen, wat
duidt op een algemene respons van 22,3 procent. Van de 731 respondenten hebben 663 respondenten (90,7%) hun mening
gegeven over garagesoftwarepakketten. De resterende 9,3 procent heeft daar wat anders onder verstaan (bijvoorbeeld een
technische database of een administratief softwarepakket), waardoor die resultaten niet konden worden gebruikt voor het
doel van dit onderzoek.

Opzet onderzoek
De auto- en garagebedrijven zijn bevraagd op de volgende deelonderwerpen over hun softwareleverancier:
• Helpdesk
• Beleid (o.a. suggesties gebruikers en nieuwsbrieven met tips)
• Gebruikersvereniging
• Training
• Kosten
• Functionaliteiten
Bij elk deelonderwerp is gebruikt gemaakt van zowel vragen als stellingen. Zie ook de complete vragenlijst achter in deze 
uitgave. Voor een negental merken met 25 of meer respondenten zijn aparte analyses gemaakt. Dat zijn Autoflex, CarSys,
CompAny, Delta, Driver, Easywork, Infomobiel, SnelStart en Wincar.
Hieronder volgen de resultaten op de stellingen voor alle merken (20 merken) samen, welke in het overzicht van de 
rapportcijfers staan (zie Figuur 7.).

Rapportcijfers
Het algemeen waarderingscijfer (rapportcijfer) voor alle softwareleveranciers is een 7,1. Dit relatief hoge gemiddelde cijfer
mag als een positief signaal gezien worden voor de kwaliteit van de producten en diensten in de specifieke branche van
garagesoftwareleveranciers.
Op de volgende drie stellingen werden voor alle merken samen de hoogste rapportcijfers gegeven:

rapportcijfer

• Hulpvaardigheid helpdesk (9) 8,2
• Helpdesk kennis van softwarepakket (8) 8,1
• Bruikbaarheid van gepleegde aanpassingen/verbeteringen (12) 7,6

De helpdesks liggen merkbreed op een hoog service- en kennisniveau.

De laagste rapportcijfers worden voor de volgende aspecten van softwareleveranciers gegeven:

• Functioneren van gebruikersvereniging (18) 5,8
• Aantal koppelingen met andere systemen (31) 6,0
• Functioneren van de koppeling met andere systemen (30) 6,3

Vijf van de negen merken die in deze rapportage nader onderzocht zijn, hebben geen gebruikersvereniging. 
Waar deze wel is, geeft men deze als enige deelonderwerp een (net) onvoldoende.
Op het gebied van zowel het aantal als het functioneren van koppelingen met andere softwarepakketten is, 
ondanks de krappe voldoendes, wel de nodige vooruitgang te boeken in de toekomst.
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Algemeen beeld 

Alle leveranciers hebben een helpdesk, die gemiddeld 1,3 keer per maand wordt geraadpleegd. Uit de stellingen bleek 
al dat men over de helpdesks (zeer) tevreden is. Ruim tweederde van de ondervraagden ontvangt jaarlijks een overzicht 
met gepleegde aanpassingen en verbeteringen in de software, waarvan de bruikbaarheid op ruim voldoende tot goed 
wordt beoordeeld (stelling 12: cijfer 7,6). Minder dan de helft (47%) van de respondenten ontvangt een nieuwsbrief met
toepassingstips van hun leverancier, waarover men qua bruikbaarheid van de tips wel tevreden is (cijfer: 7,6). Driekwart van
de softwaregebruikers is niet op de hoogte van het bestaan van een gebruikersvereniging. Dit komt deels doordat een
aantal leveranciers geen (actieve) gebruikersvereniging heeft. Tweederde (67%) geeft aan dat hun leverancier opleidings-
en trainingsmogelijkheden biedt. Van deze groep maakt ruim een derde (37%) daadwerkelijk gebruik van deze mogelijk-
heden. Op het gebied van de functionaliteiten scoren gebruiksvriendelijkheid, eenvoudigheid van beheer en onderhoud en
de beveiliging van het softwarepakket allemaal ruime voldoendes (boven de 7). Alleen op het punt van de eerdergenoemde
koppelingen met andere software is men iets minder enthousiast met kleine voldoendes voor het functioneren en het aantal
mogelijke koppelingen.

Kosten
Over de kosten van de pakketten, updates, onderhoudscontracten en de gebruikersverenigingscontributie (stellingen 22 t/m
25) is helaas geen betrouwbaar beeld te geven. Zaken als aantal gebruikers, type en complexiteit software, hoeveelheid uit-
breidingsmodules, soort onderhoudscontract etc. leveren een te divers beeld op en maken de kosten te veel afhankelijk van
welke individuele keuzes er worden gemaakt in de af te nemen producten en diensten van een garagesoftwareleverancier.

Merken
Alle merken scoren een voldoende op het algemeen waarderingscijfer. Kijkend naar de toegekende algemene waarderings-
cijfers voor de nader onderzochte negen merken, is de volgende top-vijf te zien. CarSys staat op de eerste positie met een
7,8, gevolgd door Wincar met een 7,6 (niet afgerond 7,55) op de tweede plaats. Dicht daar achteraan komt CompAny op
een derde plaats met een 7,5. Autoflex staat op vier met een 7,4 en Infomobiel neemt een vijfde positie in met een 7,3.
Laagste (negende) scoort Driver (maar nog wel voldoende) met een 6,3.

Bovenstaande is slechts een selectie van de gegevens in dit rapport. Met name de resultaten van de individuele merken 
leveren interessante verschillen op, die van meerwaarde kunnen zijn in de keuze en beoordeling van garagesoftware-
leverancier en bijbehorende service van de leverancier.
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Resultaten algemeen

Respons

Tabel 1. Respons per softwaremerk 
Aantal respondenten 

Easywork 164 
SnelStart 102 
Driver 80 
Infomobiel 55 
CarSys 48 
Autoflex 39 
Delta 36 
CompAny 34 
Wincar 29
Megacar 16 
ADP 13 
Automaat 11 
Carsoft 11 
Simpelsoft 10 
Finpak 5 
Aucon 2 
HSE 2 
Afas 1 
AGP 1 
Automanager 1 
Overig 3 
Totaal 663 

Achtergrondkenmerken respondenten

De enquête is uitgezet onder ruim 3.000 leden van de BOVAG-afdeling ABA. Voorafgaand aan de onderwerpen over de
garagesoftwareleveranciers, is aan deze respondenten een aantal kwalitatieve vragen gesteld. De uitkomsten daarvan volgen
hieronder.

Hoeveel monteurs heeft u in dienst?

Figuur 1.
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Het overgrote merendeel van de respondenten heeft een klein bedrijf met maximaal 10 medewerkers. 
Bedrijven met 2 tot 4 medewerkers zijn het sterkst vertegenwoordigd.

Wanneer heeft u uw pc’s voor het laatst vernieuwd?

Figuur 2.

In de afgelopen vier jaar heeft ruim 80 procent (82,7%) van de respondenten de pc vervangen.

Wat voor een internetverbinding heeft u?

Figuur 3.

Meer dan 90 procent beschikt over een snelle(re) internetverbinding. Bovendien beschikt 14 procent over twee typen 
internetverbinding. 
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Maakt u gebruik van ASP (Open aanbod Software)-diensten?

Figuur 4.

Een meerderheid van 89 procent maakt hiervan geen gebruik. Hierbij moet in overweging worden genomen dat het mogelijk
is dat een deel van de respondenten niet vertrouwd is met de term ASP, terwijl men er misschien wel gebruik van maakt.
Aan deze groep (NEE-respondenten) is vervolgens gevraagd:

Bent u van plan gebruik te maken van ASP-diensten?

Figuur 5.
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Over de garagesoftwarepakketten

Van het totaal aantal respondenten (n=728) hebben negen van de tien respondenten (90,7%) het vragenformulier ingevuld
waarvoor het bedoeld was, namelijk garagesoftwarepakketten. De overige respondenten hebben hier wat anders onder ver-
staan (bijvoorbeeld een technische database, een deelapplicatie of een administratief pakket) of betrof het een (garage-)
softwarepakket dat onbekend is, bijvoorbeeld een specifieke maatapplicatie van een kleine softwareleverancier ‘om de hoek’.
De verdeling van de respondenten naar beantwoording van hun vragenlijst is in figuur 6 te zien.

Figuur 6.

De resultaten spitsen zich dus toe op de groep van 90,7%, waarvan de naam als garagesoftware bekend staat. Die groep
toont de onderstaande verdeling van gebruikte softwarepakketten (Figuur 7). Easywork is met bijna een kwart van de markt
de grootste speler, gevolgd door Snelstart (15,5%) en Driver (12,1%). Tezamen nemen deze drie ruim 50 procent van de
markt voor hun rekening.

Figuur 7.
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Alle leveranciers hebben een helpdesk, die gemiddeld 1,3 keer per maand wordt geraadpleegd door de garagebedrijven.
Zoals in figuur 8 op de volgende bladzijde is te zien (stelling 8 en 9) ligt de dienstverlening van de helpdesks op een goed
niveau, gemiddeld hoger dan een 8. 

Ruim tweederde van de ondervraagden ontvangt jaarlijks een overzicht met gepleegde aanpassingen en verbeteringen in de
software, waarvan de bruikbaarheid op ruim voldoende tot goed wordt beoordeeld (stelling 12: cijfer 7,6). Net minder dan
de helft (47%) van de respondenten ontvangt regelmatig korte nieuwsbrieven van hun garagesoftwareleverancier. Over de
bruikbaarheid van de nieuwsbrieven is men gemiddeld genomen wel ruimschoots tevreden (stelling 14: 7,4). 

Driekwart van de respondenten is niet op de hoogte van het bestaan van een gebruikersvereniging voor hun software. Dat
komt deels door het feit dat niet alle softwareleveranciers een gebruikersvereniging hebben. Van de negen merken die in
deze rapportage behandeld worden, hebben vijf van de negen geen officiële en/of actieve gebruikersvereniging. Waar wel
een gebruikersvereniging aanwezig is, functioneren deze gemiddeld niet naar tevredenheid (stelling 18: 5,8 = gemiddelde
van 20 merken software), terwijl van de negen merken in deze rapportage dat cijfer nog iets lager ligt (5,66). 

Tweederde (67%) geeft aan dat hun leverancier opleidings- en trainingsmogelijkheden heeft. Van deze groep maakt ruim
een derde (37%) daadwerkelijk gebruik van deze mogelijkheden.

Over de kosten van de pakketten, updates, onderhoudscontracten en de gebruikersverenigingscontributie is ook een aantal
vragen gesteld (zie Bijlage Vragenlijst ROSLA 2004, vraag 22 t/m 25). Een nadere analyse van de tarieven van de lever-
anciers heeft echter tot de conclusie geleid dat hierover geen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Aantal
gebruikers, type en complexiteit software, hoeveelheid uitbreidingsmodules, wel of geen koppelingen met andere systemen,
soort onderhoudscontract etc. leveren een te divers beeld op en maken de kosten te veel afhankelijk van welke individuele
keuzes er worden gemaakt in de af te nemen producten en diensten van een garagesoftwareleverancier.

Over de voorkeuren van de respondenten voor bepaalde pakketten naar omvang van hun bedrijf is hier onder inzicht gegeven.
In onderstaande Tabel 2 is voor de negen softwaremerken te zien in hoeverre de voorkeur van de afnemers afwijkt van de
gemiddelde vraag naar een pakket in een bepaalde werknemersklasse.

Tabel 2. Aandeel pakketten naar omvang bedrijf (in %)

Licht gemarkeerde zijn de uitschieters omhoog (t.o.v. gemiddelde) per werknemersklasse, donker zijn de uitschieters omlaag
per klasse. Autoflex is het sterkst vertegenwoordigd bij bedrijven met 3 tot 5 werknemers; CompAny en CarSys zijn
oververtegenwoordigd in de klasse 3 tot 4 werknemers. Delta neigt in de iets grotere bedrijven de meeste afnemers te 
vinden. Driver piekt qua klantenkring in de groep 2 tot 3 werknemers, terwijl Easywork datzelfde toont in de klasse 1 tot 2
werknemers. Snelstart scoort het hoogst bij de kleinste autobedrijven. Wincar vertoont juist bovengemiddelde klandizie bij
de (iets) grotere bedrijven.
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Pakketnaam minder dan 1
werknemer

(fte) 

1 tot 1,9
werknemers

(fte) 

2 t/m 2,9
werknemers

(fte) 

3 t/m 3,9
werknemers

(fte) 

4 t/m 4,9
werknemers

(fte) 

5 t/m 10
werknemers

(fte) 

meer dan 10
werknemers

(fte) Totaal

Autoflex 2,6 15,4 17,9 33,3 23,1 7,7 — 100 

CarSys 2,1 12,5 18,8 37,5 10,4 18,8 — 100

CompAny — 11,8 26,5 41,2 8,8 11,8 — 100

Delta — 8,6 28,6 31,4 20,0 11,4 — 100

Driver 2,5 7,6 31,6 26,6 19,0 12,7 — 100

Easywork 3,7 22,2 25,9 25,9 14,2 8,0 — 100

Infomobiel 1,8 16,4 29,1 25,5 12,7 12,7 1,8 100

SnelStart 6,9 20,6 27,5 22,5 13,7 8,8 — 100

Wincar 3,4 3,4 10,3 20,7 24,1 37,9 — 100

Gemiddelde 3,4 16,1 26,2 26,9 15,9 11,4 0,2 100 

Aantal werknemers



Figuur 8.  Resultaten stellingen, alle softwareleveranciers
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Rapportcijfer

Aan het einde van de vragenlijst (vraag 32) konden de deelnemende garagebedrijven zich tot slot uitspreken, middels een
rapportcijfer, over hun algehele tevredenheid met betrekking tot hun garagesoftwareleverancier. In de grafiek hieronder is
de gemiddelde uitkomst daarvan te zien.

N.b.: In dit overzicht zijn alleen de softwareleveranciers opgenomen met 10 of meer respondenten. 

Alle leveranciers scoren een voldoende tot (zeer) ruime voldoende. Het gemiddelde rapportcijfer van ruim 7,1 mag als een
algemeen positief signaal gezien worden voor de kwaliteit van de producten en diensten in deze specifieke branche.

Verdere rapportage

In de resultaten die hierna volgen zijn alleen de negen softwareleveranciers opgenomen met 25 respondenten of meer. Zie
eerdere Tabel 1 Respons per merk. Daardoor geven de hierna behandelde merken een voldoende betrouwbaar beeld, ook van
de onderwerpen in getrapte vragen1. 

1 Bij merken waar op (getrapte) vragen door minder dan 5 respondenten geantwoord is, 

zijn de uitkomsten alsnog weggelaten wegens onvoldoende betrouwbaarheid
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Rapportcijfer: 7,4 

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Aantal koppelingen met andere systemen (31) +1,1

- Gebruik suggesties van gebruikers (10) +0,8

- Functioneren koppeling andere systemen (30) +0,8 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken*
- Beveiliging softwarepakket (29) +0,2

- Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28) +0,3

- Helpdesk kennis van softwarepakket (8) +0,4 

* Autoflex scoort op alle stellingen boven het gemiddelde. Daarom zijn de scores hier positief (+).

Het zijn dus de ‘minst’ goede punten.

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/ verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
Gebruikersvereniging aanwezig? NEE 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging? n.v.t.

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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Resultaten stellingen Autoflex
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Reactie Autoflex

“Wij zijn erg blij dat onze gebruikers zowel de gebruikersvriendelijkheid van ons
pakket als de kennis en hulpvaardigheid van de helpdesk waarderen met een 8 
of hoger!  
We zijn er van overtuigd dat we met de nieuwe versie die nog dit jaar wordt uit-
geleverd nog beter zullen scoren. Verder zijn we nu volop bezig met een verbeterde
informatievoorziening omtrent nieuwe versies, updates enz. 
Gebruikers kunnen deze informatie nu al zien op de supportafdeling van onze 
internetsite maar we gaan ze ook persoonlijk informeren.”

Bert Schuit, Autoflex
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Rapportcijfer: 7,8

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Functioneren koppeling andere systemen (30) +1,6 

- Functioneren van gebruikersvereniging (18) +1,4 

- Aantal koppelingen met andere systemen (31) +1,3 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken*
- Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14) +0,0 

- Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12) +0,4 

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (15) +0,4 

* CarSys scoort op alle stellingen boven of op het gemiddelde. Daarom zijn de scores hier positief (+).

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
- Gebruikersvereniging aanwezig? JA 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging?

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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CarSys

Nee, 6%

Ja, 94%

Nee, 26%
Ja, 74%

Nee, 46%
Ja, 74%

ABA-Gecertificeerd
1 9 9 9 - 2 0 0 0



Resultaten stellingen CarSys
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

8,8

8,8

8,1

8,0

7,5

7,6

7,2

7,5

7,5

8,1

8,1

7,7

7,9

7,3

Alle respondenten

CarSys

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie CarSys

“Wij zijn natuurlijk heel erg verheugd met de uitslag van de door Bovag 
uitgevoerde enquête. Voor ons is dat een bevestiging, dat onze inspanningen 
erg gewaardeerd worden.
Verrast en blij met de pluim die onze gebruikers ons hiermee geven, zien we de
toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

De uitslag gaf duidelijk weer dat het een close finish was voor een aantal van de
aanbieders. Dit impliceert, dat de markt over het algemeen toch tevreden is over de
meeste softwarepakketten. Maar wij beseffen wel dat wij nu de lat nog hoger moeten
leggen om bij een volgende enquête of test weer op het hoogste niveau te kunnen
eindigen.

Opvallend is verder dat bijna alle gecertificeerde softwarebedrijven hoog wisten te
scoren(!). Een welgemeend proficiat naar al deze collega’s en een ‘dank je wel’ naar 
al onze klanten.”

Rob Houben, Car-Systems 

17



Rapportcijfer: 7,5 

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Gebruik suggesties van gebruikers (10) 0,8 

- Functioneren koppeling andere systemen (30) 0,7 

- Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12) 0,6 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28) -/-0,3 

- Hulpvaardigheid helpdesk (9) -/-0,1 

- Beveiliging softwarepakket (29) 0,0 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
Gebruikersvereniging aanwezig? NEE 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging? n.v.t.

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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CompAny

Nee, 3%

Ja, 97%

Nee, 21%
Ja, 79%

ABA-Gecertificeerd
1 9 9 9 - 2 0 0 0



Resultaten stellingen CompAny
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

8,4

8,1

7,8

8,2

7,6

7,6

-

6,9

6,6

7,6

7,2

7,1

6,9

6,3

Alle respondenten

CompAny

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie CompAny

Vanaf 1993 heeft ingenieursbureau ProSaldo BV zich ingezet om hoogwaardige
Windows software voor de automotive branche te ontwikkelen. De steeds groter 
wordende erkenning van de branche werd in 2001 definitief bevestigd toen CompAny
Automotive door BOVAG werd gecertificeerd.

Het daarop volgende DEMAC AGAS inventarisatie onderzoek, waarin de bruikbaarheid
van de gecertificeerde softwarepakketten voor ABA-leden werd onderzocht, bevestigd
de bruikbaarheid van CompAny. Een zeer hoge score in de verschillende onderdelen
toonde de brede inzetbaarheid van CompAny bij de ABA-leden aan.  

Wij zijn zeer content met het resultaat van het BOVAG-relatieonderzoek. Het onder-
zoek toont aan dat de ingeslagen weg ruim 12 jaar geleden de juist was. De CompAny
gebruikers geven in het onderzoek aan dat zij niet alleen het programma zeer
waarderen, maar ook de geboden functionaliteit. Ook de continue verbeteringen, 
welke aan de hand van gebruikersverzoeken plaatsvinden, worden zeer gewaardeerd.
Het onderzoek weerspiegelt het gevoel dat heerst bij de vele honderden CompAny
Automotive gebruikers.

Hoewel uitbreiding van functionaliteit en eenvoudig beheer op gespannen voet met
elkaar staan, hebben wij m.b.v. de integratie middels Internet in CompAny een
oplossing gevonden voor deze probleemstelling. De eerste positieve reacties van 
onze gebruikers bevestigen deze unieke oplossing. 

Samen met de gebruikers van CompAny wordt dagelijks aan de bruikbaarheid
gesleuteld: met als doel uw bedrijfsprocessen binnen het autobedrijf op professionele
wijze te integreren en te automatiseren, zodat één overzichtelijk en samenhangend
geheel ontstaat. En altijd alles gesmeerd loopt.

Edzard Kolks, ProSaldo BV
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Rapportcijfer: 7,0

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Hulpvaardigheid helpdesk (9) 0,8 

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (15) 0,7 

- Helpdesk kennis van softwarepakket (8) 0,7 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Functioneren koppeling andere systemen (30) -1,7 

- Aantal koppelingen met andere systemen (31) -1,4 

- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21) -0,3 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk?

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/ verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
Gebruikersvereniging aanwezig? NEE 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging? n.v.t.

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31

21

Delta

Nee, 6%

Ja, 94%

Nee, 60%
Ja, 40%



Resultaten stellingen Delta
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

8,8

8,9

6,9

7,6

7,6

7,9

6,1

6,2

6,6

7,6

8,1

7,1

4,6

4,5

Alle respondenten

Delta

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie Delta

In 2001 is Commerce Delta begonnen met de vernieuwing van haar producten in 
Windows-omgeving. Vanwege de stormachtige ontwikkelingen in de autoschade-
branche is begonnen met het pakket Delta/S. Op dit moment draait reeds de helft 
van al onze gebruikers met de nieuwe Windows-versie Delta/W. In de loop van 2005 
is ook Delta/G volledig onder Windows beschikbaar. Een groot gedeelte van de 
functies van het huidige Delta/W pakket zijn ontworpen voor zowel schade-, garage-
als caravanbedrijven.

Belangrijkste kenmerken bij de overgang naar Delta/W:
•a geen gegevens-verlies: volledige conversie van klanten, auto’s, 

werkplaatshistorie, etc.
•b volledig geïntegreerd met Delta/B boekhoudpakket. 

Ook dit pakket wordt in latere fase vervangen door een windows-versie.
•c geen nieuwe investeringen: Delta/W wordt in licentie geleverd zonder dat sprake

is van een aanschafprijs. Het licentiebedrag garandeert gebruiksrecht, onderhoud,
helpdesk en recht op nieuwe releases.

Belangrijkste nieuwe ontwikkelingen:
•a speciale dealer-versies. Met enkele dealermerken is reeds contact voor het

inbouwen van benodigde extra functies om als merkgericht DMS te kunnen 
functioneren.

•b CRM-functionaliteit
•c transactionele APK-afmelding
•d vrije management-rapportage, mailing-module en documenten-layout. 

Met behulp van SQL, XML en XSL kunnen alle mogelijke rapporten en documenten
volledig op maat ontworpen worden, desgewenst in eigen beheer.

•e SQL-server database (ook ondersteuning van de licentievrije MSDE en SQL-server
Express).

Voor een kennismaking met de nieuwe ‘look’ en gebruikte technologieën, zie onze site
www.commerce.nl, onder ‘producten’.

Gerard Rutten, Commerce Delta Software

23



Rapportcijfer: 6,3

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Helpdesk kennis van softwarepakket (8) -0,4 

- Beveiliging softwarepakket (29) -0,4 

- Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27 -0,5 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Functioneren koppeling andere systemen (30) -2,0 

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (15) -1,9 

- Aantal koppelingen met andere systemen (31) -1,3 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/ verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
Gebruikersvereniging aanwezig? JA 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging? 

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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Driver

Nee, 7%

Ja, 93%

Nee, 45%
Ja, 55%

Nee, 77%
Ja, 23%

ABA-Gecertificeerd
1 9 9 9 - 2 0 0 0



Resultaten stellingen Driver
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

7,8

7,6

6,0

6,7

-

5,2

4,8

5,8

5,8

7,0

6,9

6,7

4,3

4,6

Alle respondenten

Driver

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie Driver

Sinds de overname van Driver Team door de Mivar Group is er op veel vlakken zeer
hard gewerkt aan verbeteringen. Het rapport maakt duidelijk dat er nog hard aan
getrokken dient te worden. De Mivar Group heeft zich als doel gesteld om zeker 
tot de top drie te gaan behoren binnen afzienbare tijd. Er zijn reeds verbluffende
resultaten geboekt op het gebied van klanttevredenheid, stabiliteit van het systeem
en completering van functionaliteiten.

Wij onderkennen dat er in het verleden verwachtingen zijn geschapen door het 
voormalig @.I.T. die op dat moment niet waargemaakt konden worden. Dit staat
overigens los van de kwaliteit van het Driver Softwaresysteem! Deze kwaliteit is 
door diverse klanten, zowel groot als klein, zeer vaak onderstreept!

Er is zeer veel tijd gestoken in het bezoeken van klanten en rechttrekken van
gemaakte afspraken. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat de tevredenheid zeker 
niet minder is geworden maar zelfs aanzienlijk is gestegen.

Het rapport laat duidelijk zien dat we op de goede weg zitten, maar er nog een hoop
gedaan dient te worden om in de top terecht te komen. 

Op korte termijn zullen wij in de pers nadere toelichting verschaffen over de behaalde
resultaten en doelstellingen voor het jaar 2005.

Chris Kimman, Mivar Group
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Rapportcijfer: 7,2 

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Functioneren koppeling andere systemen (30) 0,6 

- Aantal koppelingen met andere systemen (31) 0,3 

- Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28) 0,2 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21) -0,8 

- Gebruik suggesties van gebruikers (10) -0,4 

- Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14) -0,1 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
Gebruikersvereniging aanwezig? NEE 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging? n.v.t.

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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Easywork

Nee, 9%

Ja, 91%

Nee, 30%
Ja, 70%

ABA-Gecertificeerd
1 9 9 9 - 2 0 0 0



Resultaten stellingen Easywork
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

8,2

8,2

6,6

7,7

7,4

7,2

5,5

5,7

6,5

7,7

7,7

7,0

6,9

6,3

Alle respondenten

Easywork

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie Easywork

“Wij houden het graag easy! Net als het autobedrijf”

Maar liefst 1 op de 4 ondervraagde universele autobedrijven werkt met Easy-work, 
zo blijkt uit het onderzoek. Hiermee is Easy-work dus verreweg het meest gebruikte
werkplaatsadministratiesysteem door het universele autobedrijf. 

“Dit is voor ons het grootste compliment dat we kunnen krijgen. Hier doen we het
voor. Het is een regelrechte bevestiging vanuit het autobedrijf dat Easy-work de focus
op de juiste zaken legt. De kracht van de eenvoud. Gebruiksgemak, een krachtige
helpdesk en speciale aandacht voor een goede integratie met overige systemen. 
Het onderzoek toont aan dat het autobedrijf juist daarom kiest voor Easy-work. 

Wij staan voor een directe, praktijkgerichte benadering zonder dure woorden, 
onnodige toeters, bellen en andere onzin. Je moet als autobedrijf recht op je doel 
af kunnen. Zeker in deze complexe tijden. Wij houden het daarom graag easy! 
Net als het autobedrijf.”

Leno Piket, Autotaal 
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Rapportcijfer: 7,3

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Functioneren van gebruikersvereniging (18) 0,5 

- Gebruik suggesties van gebruikers (10) 0,5 

- Hulpvaardigheid helpdesk (9) 0,3 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Aantal koppelingen met andere systemen (31) -0,2 

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (15) -0,2 

- Functioneren koppeling andere systemen (30) -0,1 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk?

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/ verbeteringen?

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
- Gebruikersvereniging aanwezig? JA 
- Actieve deelname aan gebruikersvereniging? 

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31

30

Infomobiel

Nee, 2%

Ja, 98%

Nee, 28%
Ja, 72%

Nee, 57% Ja, 43%

ABA-Gecertificeerd
1 9 9 9 - 2 0 0 0



Resultaten stellingen Infomobiel
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

8,3

8,5

7,5

7,6

7,5

7,0

6,3

6,4

6,6

7,5

7,5

7,0

6,1

5,7

Alle respondenten

Infomobiel

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie Infomobiel 

“Uiteraard richten wij onze opmerkingen op de punten waar wij minder op scoren.

Koppelingen met andere systemen:

Onlangs hebben wij onze algemene ledenvergadering Infomobiel gehad. Hier hebben
wij met ongeveer 50 aanwezige relaties de koppelingen met externe systemen
doorgenomen. Van deze 50 relaties was er niemand ontevreden over de mogelijkheid
aangaande de koppelingen (H-Base, Aldoc-base, etc.) Wat wel naar voren kwam, is 
dat veel relaties problemen hebben gehad, omdat deze met oudere versies van o.a. 
H-Base en Aldoc werkte. Er waren ook ontzettend veel opmerkingen aangaande de
betrouwbaarheid van deze databases. Hier hebben wij als softwareleverancier geen
invloed op. 

Communicatie met gebruikers:

Via onze Website www.infomotive.nl (besloten gedeelte), e-mail en post 
worden alle Infomotive gebruikers op de hoogte gehouden omtrent veranderingen.
Wat wij en ook de gebruikers willen voorkomen, is dat ze te vaak worden bestookt 
met mailings. De kans wordt dan te groot dat deze niet meer worden gelezen. 

Het verbaast ons wel dat sommige collega’s hoger met een rapportcijfer uitkomen, 
terwijl zij geen Gebruikersvereniging hebben.” 

Koen van Gils, Infomobiel 
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Rapportcijfer: 7,2 

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Functioneren koppeling andere systemen (30) 0,5 

- Aantal koppelingen met andere systemen (31) 0,4 

- Billijkheid kosten softwarepakket (26) 0,2 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Helpdesk kennis van softwarepakket (8) -0,2 

- Hulpvaardigheid helpdesk (9) -0,2 

- Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27) -0,1 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
- Gebruikersvereniging aanwezig? NEE 
- Actieve deelname aan gebruikersvereniging? n.v.t.

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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SnelStart

Nee, 27% Ja, 73%

Nee, 21%
Ja, 79%



Resultaten stellingen SnelStart
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

7,9

8,0

7,2

7,5

7,5

7,3

6,0

6,6

6,7

7,4

7,5

7,0

6,8

6,4

Alle respondenten

SnelStart

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie SnelStart

SnelStart is positief verrast met de resultaten van het BOVAG-onderzoek, waaruit
blijkt dat de SnelStart!Garage gebruikers tevreden zijn met de geleverde software 
en de hierbij gevraagde ondersteuning. 

Vanaf versie 7 kunnen gebruikers van SnelStart!Garage ook APK-melden via Extranet.
Tevens kan de BTW-aangifte direct vanuit de boekhouding digitaal naar de
Belastingdienst verzonden worden. Tenslotte kunnen we melden dat met deze nieuwe
versie het verwerken van ingekochte auto`s veel eenvoudiger en duidelijker
is geworden.

Sinds afgelopen zomer is er een speciale cursus mogelijk voor SnelStart!Garage
gebruikers. Onder leiding van onze instructeurs leert u de mogelijkheden optimaal 
te benutten. Kijk op http://www.snelstart.nl/producten/cursusgarage.php voor meer
informatie.

SnelStart kwam onlangs met de hoogste score uit de bus in een vergelijkend 
onderzoek onder 14 boekhoudpakketten tot € 1000,- van GBNED 
(www.softwarepakketten.nl).

Dat SnelStart voor kwaliteit gaat blijkt onder andere uit het behaalde 9001 en SRA
gecertificeerd. Sinds kort is SnelStart ook Microsoft Certified Partner.

W. den Hollander, SnelStart 
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Rapportcijfer: 7,6

Stellingen: verschil cijfer

Meest positieve ten opzichte van andere merken
- Gebruik suggesties van gebruikers (10) 0,6 

- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21) 0,5 

- Aantal koppelingen met andere systemen (31) 0,5 

Meest negatieve ten opzichte van andere merken
- Billijkheid kosten softwarepakket (26) -0,5 

- Hulpvaardigheid helpdesk (9) -0,4 

- Helpdesk kennis van softwarepakket (8) -0,4 

Helpdesk: zie stelling 8 en 9
- Helpdesk aanwezig? JA 
- Klant maakt gebruik van helpdesk? 

Beleid: zie stelling 10, 12, 14 en 15
- Klant krijgt overzicht met gepleegde aanpassingen/ verbeteringen? 

Gebruikersvereniging: zie stelling 18
Gebruikersvereniging aanwezig? JA 
Actieve deelname aan gebruikersvereniging? 

Kosten: zie stelling 26

Functionaliteiten: zie stelling 27 t/m 31
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Nee, 3%

Ja, 97%

Nee, 10%

Ja, 90%

Nee, 53% Ja, 47%

ABA-Gecertificeerd
1 9 9 9 - 2 0 0 0



Resultaten stellingen Wincar
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4 6 8 10

Helpdesk kennis van softwarepakket (8)

Hulpvaardigheid helpdesk (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (10)

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (14)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (15)

Functioneren van gebruiksverenigingen (18)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (21)

Billijkheid kosten softwarepakket (26)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (27)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (28)

Beveiliging softwarepakket (29)

Functioneren koppeling andere systemen (30)

Aantal koppelingen met andere systemen (31)

7,8

7,8

7,5

7,4

7,6

7,1

6,0

7,0

6,0

7,9

7,3

7,3

6,3

6,4

Alle respondenten

Wincar

8,1

8,2

7,0

7,6

7,4

7,2

5,8

6,5

6,5

7,5

7,5

7,1

6,3

6,0



Reactie Wincar

“We zijn, ondanks de tweede plaats, verheugd met onze positie in de ABA-lijst.

Een aantal factoren zijn daarvoor van belang:

1. De ABA representeert een grote groep van universele garagebedrijven. 
Van éénmanszaken tot grotere multi-merk gespecialiseerden. 

2. Het produkt WinCar van Bogaarts Automatisering is in haar inmiddels 12 jaar
bestaan geëvalueerd van een ‘basic’ automatiseringsoplossing voor de kleinere 
universeel tot een volwaardig en breed automatiseringpakket voor garagebedrijven
én dealerbedrijven.

3. Daarmee is feit dat WinCar voor de groepen van bedrijven die de ABA 
representeert, met name bij het kleinbedrijf c.q. de eenmanszaken qua 
technologie en functionaliteit erg veel biedt. Wellicht méér biedt dan dit 
type bedrijf wenselijk acht. 

4. Tel daarbij op dat Bogaarts ‘proven technology’ koppelt aan innovatie. 
Het is veelal het kleinbedrijf dat haar prioriteiten anders inricht.

5. Als laatste de prijsstelling. De prijs is afgestemd op de vele mogelijkheden en
oplossingen die WinCar biedt. Echter het echte kleinbedrijf vraagt zeer basic 
functies en wil de prijsstelling alleen op de basic functies beoordelen. 

Resumerend: Een gedeelde tweede plaats in het ABA-onderzoek is een mooie positie.
We kunnen immers niet de gehele ABA-markt bedienen, maar wel een groot gedeelte.
Zo wil Bogaarts dat ook graag houden. 
We zijn ontstaan door een goede automatiseringsoplossing te bieden voor het
garagebedrijf en dat zullen we ook blijven doen.”

Gerard Kroos, Bogaarts Automatisering
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Bijlage: Vragenlijst ROSLA 2004

A .  A L G E M E E N

1. Met welk garagesoftwarepakket werkt u?

Naam garagesoftwarepakket:

2. Hoeveel monteurs heeft u (exclusief eigenaar)?

fte (full time equivalents)

3. Wanneer heeft u uw pc’s voor het laatst vernieuwd? 

Jaar:

4. Wat voor een internetverbinding heeft u?
Normale telefoonverbinding 
ISDN
ADSL 
Kabel 

5a. Maakt u gebruik van ASP (Open aanbod Software)-diensten?
Ja (ga door naar vraag 6)
Nee

5b. Bent u van plan gebruik te maken van ASP-diensten?
Ja
Nee

B .  O N D E R S T E U N I N G  -  H E L P D E S K

6. Heeft uw garagesoftwareleverancier een helpdesk?
Ja
Nee (ga door naar vraag 10)

7. Maakt u gebruik van deze helpdesk en hoe frequent?
Ja, _____ keer per maand
Nee (ga door naar vraag 10)

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens 

8. De helpdesk-medewerkers hebben goede kennis 
van het garagesoftwarepakket  

9. De helpdesk-medewerkers zijn zeer hulpvaardig      
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C .  B E L E I D

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens

10. Ik heb het gevoel dat mijn softwareleverancier      
wat doet met de suggesties vanuit de gebruikers

11. Ik krijg jaarlijks een overzicht met de gepleegde aanpassingen – verbeteringen.
Ja
Nee (ga door naar vraag 13)

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens

12. Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van de 
gepleegde aanpassingen/verbeteringen

13. Ik krijg regelmatig korte nieuwsbrieven met toepassingstips.
Ja
Nee 

Stelling niet van zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
toepassing eens eens oneens oneens

14. Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van 
korte nieuwsbrieven met toepassingstips

15. Ik ben tevreden over de geleverde informatie 
omtrent veranderingen

D .  G E B R U I K E R S V E R E N I G I N G

16. Ik weet van de aanwezigheid van een gebruikersvereniging. 
Ja
Nee (ga door naar vraag 19)

17. Ik neem (actief) deel aan de gebruikersvereniging.
Ja
Nee

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens

18. Ik ben tevreden over het functioneren
van de gebruikersvereniging
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E .  T R A I N I N G

19. Biedt uw garagesoftwareleverancier opleidings- en trainingsmogelijkheden aan?
Ja
Nee (ga door naar vraag 22)

20. Maakt u gebruik van deze opleidings- en trainingsmogelijkheden? 
Ja
Nee

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens

21. Ik ben tevreden over de aangeboden opleidings- en
trainingsmogelijkheden vanuit de garagesoftwareleverancier 

F .  K O S T E N

22. Hoeveel kost het garagesoftwarepakket? 

23. Hoeveel kost de jaarlijkse update?

24. Hoeveel kost het jaarlijkse onderhoudscontract? 

25. Hoeveel bedraagt de gebruikersverenigingscontributie?

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens

26. Deze kosten vind ik billijk gezien de functionaliteiten
en kwaliteit die het garagesoftwarepakket biedt 

G. Functionaliteiten  

Stelling zeer mee mee neutraal mee zeer mee 
eens eens oneens oneens

27. Ik ben tevreden over de gebruiksvriendelijkheid
van het garagesoftwarepakket 

28. Het beheer en onderhoud van het garagesoftwarepakket 
is voor mij als gebruiker eenvoudig

29. Ik ben tevreden over de beveiliging van het
garagesoftwarepakket 

30. Ik ben tevreden over het functioneren van de koppeling met 
andere systemen (RDW-providers, onderdelenbestelsystemen, 
planningsystemen) 

31. Ik ben tevreden over het aantal koppelingen 
met andere systemen 

32. Algemeen rapportcijfer voor uw garagesoftwareleverancier: cijfer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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