
Relatieonderzoek 2008

Softwareleveranciers – Autobedrijven





Voorwoord
In 2004 heeft BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven voor de eerste maal het relatieonderzoek (ROSLA) tussen softwareleveranciers en autobedrijven 

uitgevoerd. Nu, 4 jaar later, is het onderzoek voor de tweede maal uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke 

punten van garagesoftwarepakketten en softwareleveranciers. In het rapport kunt u per leverancier de resultaten puntsgewijs bekijken.

Ten opzichte van het onderzoek van 2004 is de stellingenlijst uitgebreid met stellingen over de bereikbaarheid van de helpdesk en de snelheid, duidelijkheid  

en mogelijkheden van het pakket. In de bijlage treft u alle vragen en stellingen.

Het garagesoftwarepakket is een belangrijk onderdeel van het autobedrijf en moet daarom goed aansluiten bij het autobedrijf. BOVAG Onafhankelijke 

Autobedrijven maakt zich sinds 2000 al sterk voor het verbeteren van garagesoftwarepakketten en heeft sindsdien een Programma van Eisen waaraan een 

garagesoftwarepakket moet voldoen om in aanmerking te komen voor het predicaat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven gecertificeerd. Momenteel voldoen 

5 softwarepakketten aan de huidige eisen. Aangezien de ontwikkelingen niet stilstaan, bekijken we momenteel op welke punten we het Programma van Eisen 

moeten wijzigen en aanvullen, zodat de garagesoftwarepakketten in de toekomst ook naadloos aansluiten op de behoeften van het onafhankelijke autobedrijf.

Wijtze Terpstra

Product marketing specialist

BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven
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Samenvatting
Respons
Aan het tweede Relatieonderzoek Softwareleveranciers Autobedrijven (ROSLA) 2008 hebben 597 BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven deelgenomen. 

Het onderzoek is gehouden tussen 23 april en 12 mei 2008. Na analyse bleek dat de antwoorden van veertien respondenten niet bruikbaar waren. Dat 

betekent een netto respons van 583. Van alle leden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven (3.368, per april 2008) heeft 17,3 procent meegewerkt aan dit 

onderzoek. In 2004, de eerste keer dat dit onderzoek werd gehouden, was dit 22,3 procent. Ondanks de wat teruggelopen respons, garandeert dit aantal 

een representatief beeld van de totale populatie en voor de meeste onderzochte leveranciers. Tien van de vijftien onderzochte softwareleveranciers hadden 

voldoende respons (20 respondenten of meer) om apart te worden opgenomen in de rapportage. De overige vijf haalden die grens niet en zijn derhalve 

opgenomen in de groep ‘Overige’. In het responsoverzicht staan wel alle leveranciers apart vermeld.

Stellingen/vragen
In tegenstelling tot het ROSLA van 2004, zijn dit jaar alle  

onderwerpen verwerkt in stellingen. Dat resulteerde in een  

vragenlijst (zie de bijlage achter in deze uitgave) met drie vragen 

en twintig stellingen. Er zijn veertien stellingen waarmee  

vergelijking mogelijk is met 2004; de overige zes zijn nieuw  

(vaak met onderwerpen die wel in 2004 zijn gevraagd, maar  

niet op vergelijkbare wijze). Met de stellingen werd ingegaan  

op de volgende hoofdonderwerpen:

• de helpdesk van de softwareleverancier

• informatievoorziening en updates door de softwareleverancier

• kosten

• gebruiksvriendelijkheid van het pakket

• (extra) functionaliteiten van het pakket

Aan het einde is voor de betreffende leverancier een algemeen  

rapportcijfer gegeven en was er ruimte voor opmerkingen en  

suggesties.

Algemeen oordeel
Voor alle merken samen scoorden deze drie onderwerpen het hoogst (top 3) in 2008:
 cijfer
- Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)*   8,0

- Helpdesk kennis van softwarepakket (3) 7,9

- Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13) 7,8

De laagste cijfers worden gegeven voor:
- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)  6,0

- Aantal koppelingen met andere systemen (19)  6,2

- Functioneren koppeling andere systemen (18)  6,5

Ten opzichte van 2004 stegen de volgende drie punten het sterkst in waardering:  

 verschil in cijfer
- Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,8

- Aantal koppelingen met andere systemen (19) +0,3

- Functioneren koppeling andere systemen (18) +0,3

Onderstaande onderwerpen scoorden juist minder dan in 2004:
- Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -0,6

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -0,6

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

* De nummers tussen haakjes, ook toegepast in de grafieken, corresponderen met de 

nummers van de stellingen in de enquête, zoals vermeld in de bijlage.
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Leverancier
ADP

Autoflex

Autotaal Automatisering

Car-Systems Heerlen

Commerce Delta Software

Computer Service Wieberdink (CSW)

EBP

Infomotive International

MivarGroup

O.E.C. Nederland

Prosaldo

Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering)

SnelStart

Universal Computer Systems (UCS)/Reynolds en 

Reynolds

Overige

Totaal

Pakketten 
Autoline, EVA

Autoflex: Starter, Business, Online

Easy-Work

CarSys

Delta

Automaat

SimpelCarPlus

InfoMobiel

Driver personenauto: Lite, Service, Sale, Basis, 

Pro, Car2000

Carsoft NT

CompAny: Automotive, Car’slim

WinCar: Compact, Basis, Professional

SnelStart!Garage

Megacar, Power

maatwerk/zelf gemaakt

Waarderingscijfer en positie leveranciers
Elke respondent is aan het einde van de vragenlijst gevraagd 

een algemeen waarderingscijfer (rapportcijfer) te geven voor de 

leverancier van het garagesoftwarepakket dat men gebruikt. Het 

algemeen waarderingscijfer voor alle leveranciers samen komt dit 

jaar uit op een 7,3. Alle leveranciers scoren een voldoende en het 

algemene waarderingsniveau is, vergeleken met 2004, met  

0,2 punt gestegen (toen: 7,1). 

Op niveau van de individuele garagesoftwareleveranciers, die in 

dit onderzoek apart behandeld worden, ziet de top-5 er als volgt  

uit. Als eerste eindigt, evenals in 2004, Car-Systems Heerlen 

(softwarepakket CarSys), welke met een 8,2 nog hoger uitkomt 

dan vier jaar geleden (7,8). Op de tweede plaats staat Autoflex 

(Autoflex) met het cijfer 7,7 (2004: vijfde met 7,4). De derde 

positie is gedeeld: zowel Prosaldo (CompAny) als Autotaal (Easy-

Work) worden gewaardeerd met een 7,4. De vierde positie wordt 

niet toegekend wegens de gedeelde derde positie. Op plaats vijf 

eindigt Commerce Delta Software (Delta) met een 7,3, dat zich 

hiermee ook verbetert ten opzichte van 2004 (7,0). De grootse 

vooruitgang in rapportcijfer wordt geboekt door MivarGroup met 

pakket Driver; zij gaan 0,6 punt omhoog van een 6,3 in 2004 naar 

een 6,9 en vinden daarmee aansluiting bij de andere merken. 

De grootste achteruitgang is te zien bij Reynolds & Reynolds 

(Bogaarts Automatisering) (WinCar), dat juist daalt met 0,6 punt 

naar een 7,0 en daarmee iets onder het gemiddelde zit, maar nog 

altijd een ruime voldoende scoort.

Resultaten algemeen 

Respons

Tabel 1.  Responsoverzicht autobedrijven ROSLA, naar softwareleverancier

Aantal respondenten
 12

 43

 114

 63

 20

 34

 7

 37

 53

 6

 31

 30

 90

 7

 49

 583
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Bij nadere analyse blijken in de groep ‘Overige’ een tiental zelfgemaakte softwareprogramma’s te zitten, die daarom buiten de focus van dit onderzoek vallen 

(er is geen sprake van een relatie met een leverancier). Alle leveranciers met een respons van 20 of meer worden apart opgenomen in de leveranciersanalyses. 

De vier leveranciers die een respons hebben van minder dan twintig respondenten (ADP, EBP, O.E.C. Nederland en UCS/Reynolds & Reynolds) zijn voorts 

toegevoegd aan de categorie ‘Overige’ (zie Figuur 1).

Figuur 1.  Verdeling respons ROSLA, naar merk softwareleverancier (samen 100%).

Autotaal Automatisering

SnelStart

CarSystems Heerlen

MivarGroup

Autoflex

Infomotive International

Computer Service Wieberdink (CSW)

Prosaldo

Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering)

Commerce Delta Software

Overige

19,6%

15,4%

10,8%

9,1%

7,4%

6,3%

5,8%

5,3%

5,1%

3,4%

11,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%
n=583
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Alle merken

CarSystems Heerlen

Autoflex

Prosaldo

Autotaal Automatisering

Commerce Delta Software

SnelStart

Infomotive International

Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering)

Computer Service Wieberdink (CSW)

MivarGroup

Overige

7,3

8,2

7,7

7,4

7,4

7,3

7,2

7,1

7,0

6,9

6,9

6,9

7,1

7,8

7,4

7,5

7,2

7,0

7,2

7,3

7,6

6,9

6,3

-

6 6,5 7 7,5 8 8,5Cijfer

2008 n=5832004

Figuur 2. Waarderingscijfers per softwareleverancier
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kleiner dan 250m2

18,4%

16,3%

16,7%

14,3%

25,0%

23,5%

18,9%

9,4%

9,7%

10,0%

27,8%

250m2 - 750m2

59,3%

65,1%

67,5%

58,7%

40,0%

50,0%

59,5%

69,8%

67,7%

40,0%

58,9%

groter dan 750m2

22,3%

18,6%

15,8%

27,0%

35,0%

26,5%

21,6%

20,8%

22,6%

50,0%

13,3%

Oppervlakte:

Gemiddeld

Autoflex

Autotaal Automatisering

Car-Systems Heerlen

Commerce Delta Software

Computer Service Wieberdink (CSW)

Infomotive International

MivarGroup

Prosaldo

Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering)

SnelStart
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In tabel 2 is te zien hoe gemiddeld en per softwareleverancier de verdeling is naar omvang van de garagebedrijven die de software gebruiken.  

Autoflex, Autotaal Automatisering, MivarGroup en Prosaldo zijn relatief oververtegenwoordigd bij de middelgrote bedrijven (250-750m2), terwijl  

voor Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering) en Commerce Delta Software dat juist het geval is bij de grotere bedrijven (groter dan 750m2).  

De leveranciers SnelStart, Commerce Delta Software en Computer Service Wieberdink (CSW) zijn relatief oververtegenwoordigd bij de kleinere bedrijven.

Tabel 2.  Gebruik softwareleverancier naar omvang bedrijf



Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,8

Aantal koppelingen met andere systemen (19) +0,3

Functioneren koppeling andere systemen (18) +0,3

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -0,6

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -0,6

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

Resultaten alle merken
   
Cijfer: 7,3

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Snelheid opstarten pakket (12)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Beveiliging softwarepakket (17)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

8,0

7,9

7,8

7,8

7,5

7,4

7,4

7,3

7,1

7,0

6,9

6,8

6,8

6,7

6,6

6,5

6,5

6,5

6,2

6,0

8,2

8,1

7,5

-

-

-

-

7,5

7,1

7,6

7,4

7.0

-

6,5

7,2

5,8

-

6,3

6,0

6,5

2008 2004
0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10
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Resultaten per garagesoftwareleverancier
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Functioneren koppeling andere systemen (18) +1,3

- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) +1,2

- Aantal koppelingen met andere systemen (19) +1,0

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Beveiliging softwarepakket (17) -0,1

N.B. Voor de overige punten scoort Autoflex hoger dan het 
gemiddelde van de andere merken samen.

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Functioneren koppeling andere systemen (18) +0,7

- Aantal koppelingen met andere systemen (19) +0,2

- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) +0,1

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (6) -1,0

- Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -0,7 

- Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16) -0,4

Autoflex, 
pakket Autoflex
   
Cijfer: 7,7

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Snelheid opstarten pakket (12)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Beveiliging softwarepakket (17)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

8,6

8,6

8,1

8,0

7,9

7,8

7,8

7,6

7,6

7,6

7,5

7,4

7.4

7,3

7,2

7,2

7,0

7,0

7,0

6,8

8,5

8,7

-

-

-

8,0

7,1

-

7,8

-

7,8

7,8

8,4

8,0

7,1

7,0

7,2

-

-

7,2

0Cijfer
2008 2004

2 4 6 81 3 5 7 9 10
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Reactie Autoflex

Uiteraard zijn we erg blij met de hoge waardering. Na het prachtige resultaat van het vorige onderzoek, is 

het goed om te zien dat Autoflex haar kwaliteitsniveau vast kan houden. Met name de hoge scores op de 

gebruikersvriendelijkheid van het pakket en de bereikbaarheid en kennis van de helpdesk zijn een enorme 

stimulans.

In het kader van ons motto “Neem met ‘goed’ geen genoegen, streef altijd naar beter”, legt Autoflex haar 

focus in de komende periode op intensievere communicatie met haar gebruikers en het werken naar 

BOVAG-certificering.

Bert Schuit

Directeur

Autoflex
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1) +0,3

- Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5) +0,3

- Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,4

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) -0,6

- Gebruik suggesties van gebruikers (4) -0,5

- Beveiliging softwarepakket (17) -0,3

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13) +0,2

N.B. Voor de overige punten scoort Autototaal Automatisering  
lager dan in 2004.

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -0,7

- Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -0,7

- Aantal koppelingen met andere systemen (19) -0,4

Autotaal Automatisering, 
pakket Easy-Work         

Cijfer: 7,4

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Snelheid opstarten pakket (12)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Beveiliging softwarepakket (17)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

8,1

8,0

7,9

7,8

7,8

7,7

7,4

7,3

7,1

7,1

6,9

6,8

6,8

6,7

6,5

6,5

6,3

6,2

5,9

5,4

8,2

8,2

7,7

-

-

-

7,7

7,7

-

-

-

6,9

7,0

7,4

6,5

7,2

6,6

-

6,3

5,7

2008 2004
0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10
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Reactie Autotaal Automatisering

In één woord content. Dat is directeur Leno Piket als hij de uitkomsten van Rosla 2008 onder ogen krijgt. 

‘Wat mij als eerste opvalt, is dat we ons marktleiderschap verstevigen. Bijna 20% van alle respondenten in 

het onderzoek werkt met Easy-Work. In heel Nederland zijn dat zo’n 1000 autobedrijven, terwijl het aantal 

eindgebruikers richting 3000 loopt. De totale waardering voor het pakket steeg ten opzichte van Rosla 

2004 van een 7,2 naar een 7,4.

Opvallend is dat Autotaal met name op het punt van de kennis en hulpvaardigheid van de helpdesk 

zeer hoge cijfers scoort. ‘Een beloning voor ons beleid’, meent Piket. ‘We hebben al vele jaren een zeer 

goed bereikbare helpdesk met medewerkers die het pakket door-en-door kennen. Bij ons krijgen klanten 

geen telefoniste aan de lijn, maar mensen die zowel de Easy-Work als de dagelijkse garagepraktijk van 

binnen en buiten kennen. Dat waarderen klanten die de helpdesk bellen’. Overigens maakt Easy-Work zijn 

naam waar als het om gebruiksvriendelijkheid gaat. Klanten geven hiervoor een bovengemiddeld hoog 

rapportcijfer: 7,7. ‘Werken met Easy-Work is gewoon heel eenvoudig’, vertelt Piket. ‘Echt iedereen kan er in 

no-time mee uit de voeten’.

Zijn er dan geen verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen? ‘Die zijn er altijd’, vindt  

Leno Piket. ‘We zijn dan ook permanent op zoek naar nieuwe functies om Easy-Work nog completer  

en gebruiksvriendelijker te maken. Maar dat is geen noviteit, dat doen we al meer dan vijftien jaar. Dat is 

trouwens ook een belangrijk aspect voor onze klanten. Easy-Work heeft zijn continuïteit bewezen en is 

van blijvende waarde voor gebruikers. Onze klanten maken zich geen zorgen over het voortbestaan van 

Autotaal en Easy-Work. En dat is wel zo prettig, want ook voor autobedrijven geldt inmiddels dat ze geen 

uur meer zonder hun software kunnen’.

Leno Piket

Directeur

Autototaal Automatisering
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Gebruik suggesties van gebruikers (4) +1,8

- Functioneren koppeling andere systemen (18) +1,7

- Aantal koppelingen met andere systemen (19) +1,6

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Car-Systems Heerlen heeft geen punten die lager dan het  

gemiddelde van de andere merken scoren.

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) +0,5

- Gebruik suggesties van gebruikers (4) +0,5

- Aantal koppelingen met andere systemen (19) +0,5

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) -0,9

N.B. de overige punten scoren niet lager dan in 2004.

Car-Systems Heerlen, 
pakket CarSys

Cijfer: 8,2

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Snelheid opstarten pakket (12)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Beveiliging softwarepakket (17)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

9,2

9,0

8,6

8,6

8,6

8,6

8,3

8,2

8,2

8,1

8,0

8,0

8,0

7,9

7,9

7,8

7,8

7,4

7,1

6,6

8,8

8,8

-

-

8,1

8,1

8,1

-

7,9

8,0

-

7,5

-

7,8
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Reactie Car-Systems Heerlen

Natuurlijk zijn we blij met deze uitslag. Wij zijn onze klanten dankbaar voor hun positieve beoordeling. 

Zij zijn het die - door hun vraagstelling bij de helpdesk - het voor ons mogelijk maken de automatisering 

inhoudelijk af te stemmen op de praktijk van alledag.

 

Niet alleen de inhoudelijke kant van onze software is constant in beweging, ook de ICT ontwikkelingen 

gaan razendsnel. Ons team is er op gebrand dat we de nieuwste technologie toepassen, zonder poespas, 

zodat het duidelijk blijft voor de gebruikers.

 

Op korte termijn verschijnt een geheel nieuwe release die ontwikkeld is op basis van de laatste technieken 

en wensen van de gebruikers.

 

Nogmaals bedankt voor dit grote compliment aan ons team.

 

Rob en Nico Houben

Directie

Car-Systems Heerlen
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1) +1,2

Billijkheid kosten softwarepakket (11) +0,8

Gebruik suggesties van gebruikers (4) +0,8

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Functioneren koppeling andere systemen (18) -1,7

Aantal koppelingen met andere systemen (19) -1,5

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15) -1,1

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Functioneren van gebruikersgroep (9) +1,2

Billijkheid kosten softwarepakket (11) +0,9

Gebruik suggesties van gebruikers (4) +0,7

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -1,0

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -0,9

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16) -0,5

Commerce Delta Software, 
pakket Delta         

Cijfer: 7,3

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Snelheid opstarten pakket (12)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Beveiliging softwarepakket (17)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)
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Reactie Commerce Delta Software

Commerce Delta Software is positief verrast door de resultaten van het onderzoek, immers Delta/G is van 

oorsprong een DOS-georiënteerd product dat sinds enige tijd is opgevolgd door Delta/W Auto. Delta/W 

herbergt de producten Auto, Schade en Caravan welke zowel afzonderlijk als gecombineerd te gebruiken 

zijn. Delta/W is uiteraard een volledig op Windows gebaseerd product.

Uit het onderzoek blijkt temeer, dat de waardering voor het product Delta/G, staat of valt met de kwaliteit 

van alle diensten, die Commerce Delta Software biedt.

De punten, waarop Delta/G minder goed wordt beoordeeld, zoals “functioneren koppelingen andere sys-

temen” zijn in Delta/W Auto aanmerkelijk verbeterd. Zo zijn er onder meer (internet)koppelingen tot stand 

gebracht met AldocSys, Van Heck, Hexon, ATS, Autodata en VWE.

Hoewel niet in het onderzoek specifiek wordt vermeld, zijn de Delta/W producten recentelijk uitgebreid met 

Delta/W Boekhouding. Dit laatste betekent dat onze producten volledig geïntegreerd met het backoffice 

product werken. Het blijft ook mogelijk om Delta/W te gebruiken in combinatie met externe financiële pak-

ketten.

Commerce Delta verzekert haar klanten ook met de nieuwe producten minimaal dezelfde kwaliteit van 

producten en diensten te zullen leveren als thans ook voor Delta/G wordt geleverd.

Commerce is voornemens begin 2009 met BOVAG af te stemmen op welke wijze Delta/W gecertificeerd 

kan worden, zodat Delta/W ook haar weg zal vinden binnen de BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. In dit 

verband mag niet onvermeld mag blijven, dat Autobedrijf Jan Wals, winnaar van “Mijn Autobedrijf van het 

jaar”, recentelijk is overgestapt naar Delta/W Auto.

Jasper Nieuwenhuis

Commercieel directeur

Commerce Delta Software
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Aantal koppelingen met andere systemen (19) +1,1

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1) +0,6

Functioneren koppeling andere systemen (18) +0,6

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) -1,5

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5) -1,0

Helpdesk kennis van softwarepakket (3) -0,9

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Aantal koppelingen met andere systemen (19) +0,8

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2) +0,4

N.B. De overige punten scoren niet positiever dan in 2004.

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16) -1,0

Billijkheid kosten softwarepakket (11) -0,7

Gebruik suggesties van gebruikers (4) -0,6

Computer Service Wieberdink, 
pakket Automaat

Cijfer: 6,9

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Snelheid opstarten pakket (12)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Beveiliging softwarepakket (17)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)
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Reactie Computer Service Wieberdink

CSW is teleurgesteld in het rapportcijfer. Wij hebben zelf enkele verschillende gebruikers gebeld en om 

opheldering en eerlijkheid gevraagd. Opmerkelijk is dat tevredenheid wisselt van zeer positief tot matig 

positief en bij sommigen niet echt negatief, maar de begeleiding had anders gekund.  

Vooral bij die klanten waar toezeggingen zijn gedaan rondom overzetting van oude data en specifieke 

aanpassingen/wensen voor deze klant, merken wij wat vaker wanklanken. CSW zal in de toekomst 

duidelijker aangeven dat wanneer er aanpassingen doorgevoerd worden voor deze klanten, zij zelf de 

eerste “pilot” zijn. Immers moet CSW vanuit de praktijk de input krijgen. In de nieuwe update procedure is 

het ook mogelijk dat “pilotklanten” een andere versie hebben dan de reguliere klanten.

Zoals het onderzoek al aangaf is CSW vooral in de kleine bedrijven vertegenwoordigd. Tijdens onze eigen 

gesprekken met onze klanten gaf men ook aan dat ze druk zijn in de werkplaats en daarnaast een nieuw 

programma moeten leren. Men gaf ons aan dat de mogelijkheden van toepassingen groot zijn, maar dat de 

tijd ontbreekt om dat allemaal te beheersen. 

Tevens ziet CSW duidelijk waar de overige knelpunten zitten als het gaat om kennisoverdracht en 

begeleiding. De komende periode zal alle aandacht hierop gevestigd worden, zodat het rapportcijfer de 

volgende keer in ieder geval hoger uitpakt.

Dirk Dijkman

Agent

Computer Service Wieberdink
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008  
Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16) +0,3

N.B. De overige punten scoren niet positiever dan het gemiddelde  
van de andere merken samen.

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Functioneren koppeling andere systemen (18) -1,1

Aantal koppelingen met andere systemen (19) -0,9

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -0,7

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16) +0,1

N.B. De overige punten scoren niet positiever dan in 2004.

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -1,2

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (6) -1,1

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -1,1

Infomotive International, 
pakket InfoMobiel 

Cijfer: 7,1
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Snelheid opstarten pakket (12)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Beveiliging softwarepakket (17)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)
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Reactie Infomotive International

Wij hebben onze gebruikers toegezegd, met een hogere frequentie te gaan informeren. Dit zal niet alleen 

in de vorm van nieuwsbrieven zijn, maar wij gaan meerdere malen per jaar bijeenkomsten organiseren 

(eerstvolgende staat gepland op 3 december in Zalen Concordia te Woerden, onlangs 12 en 19

november zijn 2 avonden georganiseerd die druk bezocht zijn geweest). Ook zijn wij momenteel bezig een 

cursusruimte in te richten die de werksituatie bij de eindgebruiker gaat simuleren. Geen saaie trainingen 

meer, maar directe en praktijk gerichte trainingen in een vertrouwde werkomgeving. Deze nieuwe vorm van 

trainen start met ingang van januari 2009.

Daarnaast hebben wij een nieuwe account manager aangetrokken, de heer Leo van Maurik, die sinds  

2 maanden onze klanten aan het bezoeken is.

Het is de bedoeling dat onze klanten meerdere malen per jaar bezocht gaan worden om ze bij te 

praten over de nieuwe ontwikkelingen, en meteen daaraan gekoppeld indien nodig te adviseren bij 

automatiseringsvraagstukken. Tevens zijn onze heren Jan van Gils en Chris Pronk ook al enkele maanden 

bezig met een intensieve bezoekronde. Dit alles wordt door onze klanten als zeer positief ervaren.

Het doel van deze acties is meer informatie te verstrekken aangaande de toekomstplannen, ontwikkelingen 

en tevens noteren van de wensen van onze gebruikers.

Aangaande de koppelingen met andere systemen kan ik u meedelen dat onbekend onbemind maakt 

(waarbij wij hand in eigen boezem moeten steken met betrekking tot het informeren van onze klanten).

Momenteel koppelen wij met o.a. Hbase, Aldoc, Tecdoc en Masterbase. Tevens zijn alle gegevens te 

(her)gebruiken in alle Microsoft Office producten zoals Word, Excel, Access etc. Uiteraard is dit ook van 

toepassing op alle Open Office producten. Indien gewenst hebben wij koppelingen met Exact (oude

en nieuwe versie), King, iMuis en kunnen wij de huisaccountant voorzien van export bestanden die weer 

hergebruikt kunnen worden in tal van boekhoudpakketten. Ook kunnen onze klanten hun ROB-facturen 

rechtstreeks en digitaal verzenden naar de Stichting ROB. Alle RDC diensten zijn direct vanuit het pakket  

te bereiken (APK, NAP, BPM, ORB etc.).

Indien gewenst kan de gebruiker rechtstreeks koppelen met de digitale werkplaats planning van  

Idegoned (Plan-It).

Jan van Bergen

Consultant

Infomotive International
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2) +0,4

Helpdesk kennis van softwarepakket (3) +0,1

N.B. De overige punten scoren niet positiever dan het gemiddelde  
van de andere merken samen.

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Functioneren van gebruikersgroep (9) -1,6

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -1,3

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1) -1,3

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Functioneren koppeling andere systemen (18) +1,3

Aantal koppelingen met andere systemen (19) +1,1

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2) +0,8

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) -0,5

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16) -0,3

Bruikbaarheid van aanpassing/verbeteringen (6) -0,3

MivarGroup, 
pakket Driver
        
Cijfer: 6,9
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Gebruik suggesties van gebruikers (4)
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Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)
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Reactie MivarGroup

Ondanks dat wij nog niet in positie op de ranglijst zijn gestegen, heeft Driver de grootste groei in 

ontwikkeling doorgemaakt! Deze groei zal met de hoogste inzet worden doorgezet met als doel om binnen 

afzienbare tijd tot de top drie van softwareleveranciers te behoren.

Met trots kunnen wij u mededelen dat Driver op 20 oktober jl. met vlag en wimpel het BOVAG 

Onafhankelijke Autobedrijven Certificaat heeft behaald. Dit project is, zoals u van ons mag verwachten, 

professioneel opgepakt en het resultaat mag er zijn. Wij hebben complimenten ontvangen over het voldoen 

aan een groot aantal extra eisen. Daarnaast zijn de externe koppelingen uitgebreid en is er veel aandacht 

geschonken aan het inwilligen van tal van specifieke klantwensen.

Het is prettig om te zien dat onze klanten de gebruiksvriendelijkheid van Driver en het functioneren van 

onze servicedesk zo hoog waarderen. 

Op het gebied van communicatie is de procedure, ten aanzien van het leveren van informatie, aangepast. 

Hier zal naast informatie over programma updates en algemene productinformatie ook de klantspecifieke 

informatie worden verstrekt. Tevens zal in de nieuwsbrief, die met ingang van volgend jaar weer gaat 

verschijnen, gebruikerstips worden meegenomen.

Vanaf volgend jaar zullen er aanvullende trainingen en workshops worden verzorgd, die als doel hebben 

om gebruikers méér uit Driver te laten halen dan dat ze nu al doen. Dit zal de efficiency zeker ten goede 

komen.

Het bestuur van de Driver gebruikersvereniging is onlangs bij elkaar gekomen. Er zijn in overleg met 

MivarGroup afspraken gemaakt over de toekomstige activiteiten van de gebruikersvereniging, waarbij het 

bestuur de leden beter gaat informeren over de ontwikkelingen en activiteiten.

Bij het volgende onderzoek verwachten wij de door ons gestelde doelen bereikt te hebben.

Eric Kimman

Product manager

MivarGroup
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Billijkheid kosten softwarepakket (11) +0,4

Helpdesk kennis van softwarepakket (3) +0,4

Beveiliging softwarepakket (17) +0,3

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5) -0,9

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) -0,9

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7) -0,8

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,8

Billijkheid kosten softwarepakket (11) +0,5

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13) +0,4

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) -1,8

Gebruik suggesties van gebruikers (4) -1,7

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) -1,6

Prosaldo, 
pakket CompAny

Cijfer: 7,4

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Snelheid opstarten pakket (12)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Beveiliging softwarepakket (17)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)
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Reactie Prosaldo

Prosaldo was niet bereid tot het geven van een reactie.
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) +0,5

- Beveiliging softwarepakket (17) +0,5

- Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15) +0,4

 

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
- Helpdesk kennis van softwarepakket (3) -1,7

- Billijkheid kosten softwarepakket (11) -1,6

- Gebruik suggesties van gebruikers (4) -1,4

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Functioneren koppeling andere systemen (18) +0,5

- Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,4

- Beveiliging softwarepakket (17) +0,3

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
- Gebruik suggesties van gebruikers (4) -2,1

- Helpdesk kennis van softwarepakket (3) -1,6

- Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6) -1,3

Reynolds & Reynolds 
(Bogaarts Automatisering), pakket WinCar

Cijfer: 7,0

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Beveiliging softwarepakket (17)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Snelheid opstarten pakket (12)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

7,8

7,6

7,5

7,4

7,1

7,0

6,8

6,7

6,5

6,5

6,5

6,4

6,4

6,2

6,1

6,1

6,0

5,9

5,4

5,1

-

7,3

-

-

7,9

7,8

6,3

-

6,4

7,0

-

7,6

6,0

7,8

7,3

7,4

-

7,1

7,5

6,0

2008 2004
0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10
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Reactie Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering)

Reynolds & Reynolds (Bogaarts Automatisering) was niet bereid tot het geven van een reactie.
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10) +0,5

Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,4

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8) +0,2

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1) -0,9

Helpdesk kennis van softwarepakket (3) -0,9

Snelheid opstarten pakket (12) -0,8

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Functioneren van gebruikersgroep (9) +0,9

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13) +0,4

Billijkheid kosten softwarepakket (11) +0,1

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Functioneren koppeling andere systemen (18) -1,2

Helpdesk kennis van softwarepakket (3) -0,9

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6) -0,8

SnelStart, 
pakket SnelStart!Garage

Cijfer: 7,2

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Beveiliging softwarepakket (17)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Snelheid opstarten pakket (12)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

7,8

7,8

7,6

7,4

7,3

7,1

7,0

7,0

6,9

6,8

6,8

6,8

6,7

6,7

6,6

6,6

6,6

6,5

5,9

5,7

7,4

-

8,0

7,5

-

7,0

7,5

7,9

6,0

6,7

7,3

-

7,5

-

7,2

-

-

6,6

6,4

6,9

2008 2004
0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10
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Reactie SnelStart

We zijn heel blij met de positieve waardering van ons programma door de gebruikers. Er zijn steeds meer 

garagebedrijven die gebruikmaken van VWE voor de RDW diensten.

De volledige ondersteuning van VWE als provider heeft ons daarom veel positieve reacties opgeleverd.

De levering en ondersteuning van SnelStart!Garage loopt inmiddels uitsluitend via gespecialiseerde dealers 

van SnelStart.

De laatste jaren zij er nogal wat wijzigingen nodig geweest ten behoeve van wijzigingen in BPM berekening, 

koppelingen met het RDC en het VWE, daarom staat voor de komende jaren vooral stabilisering hoog op 

de agenda.

W. Ploeg jr.

Directeur

SnelStart
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Gebruik suggesties van gebruikers (4) +0,3

Helpdesk kennis van softwarepakket (3) +0,2

Beveiliging softwarepakket (17) +0,2

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2008
Functioneren koppeling andere systemen (18) -0,8

Aantal koppelingen met andere systemen (19) -0,7

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1) -0,4

Meest bemoedigende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Niet van toepassing

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2004
Niet van toepassing

Overige* 

Cijfer: 6,9

Helpdesk kennis van softwarepakket (3)

Hulpvaardigheid/vriendelijkheid helpdesk (2)

Gebruiksvriendelijkheid softwarepakket (13)

Visuele overzichtelijkheid/duidelijkheid pakket (14)

Snelheid opstarten pakket (12)

Aantal mogelijkheden/functionaliteiten pakket (15)

Beveiliging softwarepakket (17)

Telefonische bereikbaarheid helpdesk (1)

Gebruik suggesties van gebruikers (4)

Eenvoudigheid beheer/onderhoud pakket (16)

Bruikbaarheid van aanpassingen/verbeteringen (6)

Wijze geïnformeerd over aanpassingen/verbeteringen (5)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (8)

Mogelijkheid managementinformatie uit pakket (20)

Bruikbaarheid nieuwsbrieven met tips (7)

Billijkheid kosten softwarepakket (11)

Functioneren van gebruikersgroep (9)

Aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden (10)

Functioneren koppeling andere systemen (18)

Aantal koppelingen met andere systemen (19)

8,1

7,8

7,6

7,6

7,5

7,3

7,3

7,1

7,1

7,0

7,0

6,9

6,7

6,6

6,6

6,6

6,4

5,8

5,7

5,5

7,9

8,0

7,8

7,8

7,4

7,4

7,1

7,5

6,8

7,3

7,0

6,8

6,6

6,5

6,9

6,7

6,6

6,0

6,5

6,2

anders 2008 alle merken 2008
0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10

* inclusief leveranciers ADP (Autoline), EBP (SimpelCarPlus), 
O.E.C. Nederland (Carsoft NT) en Universal Computer Systems 
(UCS)/Reynolds & Reynolds (Megarcar, Power)   
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Bijlage: Vragen-/stellingenlijst ROSLA 2008

A.  Algemeen 

1.  Met welk garagesoftwarepakket werkt u? Eén antwoord mogelijk. [aan de hand van een voorgedrukte lijst met merken van softwarepakketten]

2. Welke versie gebruikt u van dit pakket? Versienaam en en nummer zo precies mogelijk vermelden

3. Hoe groot is de bebouwde oppervlakte van uw bedrijfsruimte?  kleiner dan 250m2    250-750m2    groter dan 750m2

B. Stellingen 
Stelling beantwoorden met:  zeer mee eens   mee eens   neutraal   mee oneens   zeer mee oneens   n.v.t. / weet niet

1.  De helpdesk van de softwareleverancier is telefonisch goed bereikbaar (indien geen helpdesk, dan n.v.t. invullen).

2.  De helpdesk-medewerkers zijn hulpvaardig en vriendelijk.

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

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

5.  Ik ben tevreden over de wijze waarop ik word geïnformeerd over gepleegde aanpassingen en/of verbeteringen.

6.  Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van de gepleegde aanpassingen en/of verbeteringen.

7.  Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van korte nieuwsbrieven met toepassingstips (indien geen nieuwsbrief, dan n.v.t. invullen).

8. Ik ben tevreden over de geleverde informatie omtrent veranderingen in het softwarepakket.

9. Ik ben tevreden over het functioneren van de gebruikersgroep (indien geen gebruikersgroep aanwezig, dan n.v.t. invullen).

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

11. De kosten voor dit softwarepakket vind ik billijk gezien de functionaliteiten en kwaliteit die het garagesoftwarepakket ons bedrijf biedt.

12. Ik ben tevreden over de snelheid waarmee het softwarepakket opstart.

13. Het softwarepakket is zodanig ingericht dat het voor mij als gebruiker eenvoudig in gebruik is (gebruiksvriendelijk).

14. Het softwarepakket is op het oog/visueel overzichtelijk en duidelijk opgebouwd.

15. Ik ben tevreden over het aantal mogelijkheden en functionaliteiten in het garagesoftwarepakket.

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

17. Ik ben tevreden over de beveiliging van het garagesoftwarepakket.

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

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

20. Ik ben tevreden over de mogelijkheid om door mij gewenste managementinformatie uit het pakket te halen.

Als u alles in beschouwing neemt, welk rapportcijfer geeft u dan voor uw garagesoftwareleverancier?

cijfer    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

Wat zou er nog beter kunnen aan het garagesoftwarepakket dat u gebruikt en/of aan de diensten van de leverancier?
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Uitgave december 2008

BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven

BOVAG behartigt de belangen van ruim 3.400 merkonafhankelijke  

autobedrijven. Die realiseren met zo’n 16.000 medewerkers een omzet  

van ruim 5 miljard euro. Deze bedrijven hebben een ongebonden,  

zelfstandige positie ten opzichte van autofabrikanten. Ze zijn niet gehouden 

aan contracten of verplichtingen van enig automerk. Die onafhankelijkheid 

waarborgt een advies dat zo goed mogelijk bij de klant past. Zij staan  

borg voor perfect onderhoud met behoud van fabrieksgarantie, zijn altijd 

up-to-date en werken met de modernste apparatuur. Dat garandeert een 

goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.

BOVAG

Postbus 1100, 3980 DC Bunnik

www.bovag.nl 

Tekst 

Wijtze Terpstra en Rutger de Wit (BOVAG) 

Productiebegeleiding

Miranda van den Akker en Annelies Toonen (BOVAG)

Design

Omnus, Marco Manders, Nieuwegein

Druk

Drukkerij vanSetten2, Houten 

De informatie uit deze uitgave van Softwareleveranciers-Autobedrijven 

Relatieonderzoek 2008  is met de grootst mogenlijke zorgvuldigheid  

samengesteld. Niettemin kunnen er geen rechten, in welke vorm dan ook, 

aan worden ontleend. BOVAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

enige vorm van schade die voortvloeit uit een eventuele onvolledigheid in 

deze uitgave.

Colofon





Postadres: Postbus 1100, 3980 DC Bunnik  Bezoekadres: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik
T 030 659 53 64, F 030 656 78 35, E autobedrijf@bovag.nl, I www.autobedrijf.nl


