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Voorwoord
Voor u ligt het derde relatieonderzoek (ROSLA) tussen softwareleveranciers en autobedrijven, uitgevoerd door BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. In 2004 

is dit onderzoek voor de eerste maal uitgevoerd en vijf jaar geleden, in 2008, voor de tweede keer. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de 

sterke en zwakke punten van garagesoftwarepakketten en softwareleveranciers. Het garagesoftwarepakket is een belangrijk onderdeel van het autobedrijf en 

moet daarom goed aansluiten. In het rapport kunt u per leverancier de resultaten puntsgewijs bekijken. 

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek hartelijk bedanken voor de genomen moeite en tijd. Door alle inzet heeft het derde  

ROSLA-onderzoek het hoogste ROSLA-responscijfer tot nu toe!  
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Samenvatting
Respons
Aan het Relatieonderzoek Softwareleveranciers – Autobedrijven (ROSLA) 2013 hebben 749 BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven deelgenomen.  

Het onderzoek is gehouden tussen 2 december en 16 december 2013. Na analyse bleek dat 43 respondenten geen garagesoftwarepakket hebben.  

Dat betekent een netto respons van 706. Van alle leden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven (3.300 per januari 2014) heeft 21,4 procent meegewerkt  

aan dit onderzoek. In 2004, de eerste keer dat dit onderzoek werd gehouden, was dit 20,2 procent.  

In 2008, de tweede keer dat dit onderzoek werd gehouden, was dit 17,3 procent. 

De hogere respons van dit onderzoek garandeert een representatief beeld van de totale populatie en voor de meeste onderzochte leveranciers. Zes van de 

onderzochte leveranciers hadden voldoende respons (25 respondenten of meer) om apart te worden opgenomen in de rapportage. De softwareleveranciers 

met een respons tussen de 10 en 25 respondenten zijn ook 

opgenomen in de rapportage, maar deze gegevens moeten als 

indicatief worden beschouwd. De respons voor deze leveranciers 

vormt niet noodzakelijkerwijs een representatief beeld. De overige 

leveranciers die deze grenzen niet haalden zijn derhalve opgenomen 

in de groep ‘overige’. In het responsoverzicht staan wel alle 

leveranciers apart vermeld.  

Stellingen/vragen
In tegenstelling tot het ROSLA van 2008, zijn dit jaar de onderwer-

pen verdeeld in stellingen en een aantal losse vragen. Bij een aantal 

onderwerpen is gebruik gemaakt van zowel vragen als stellingen. Dit 

resulteerde in een vragenlijst (zie  bijlage 1 achter in deze uitgave) 

met 12 vragen en 14 stellingen. Er zijn 11 stellingen waarmee verge-

lijking mogelijk is met 2004 en 14 stellingen waarmee 2008 vergele-

ken kan worden. Met de stellingen werd ingegaan op de volgende 

hoofdonderwerpen:

• Functionaliteiten

• Helpdesk

• Kosten

• Gebruiksvriendelijkheid

• Informatievoorziening

Aan het einde is voor de betreffende leverancier een algemeen rap-

portcijfer gegeven, een cijfer voor de mate van aanbeveling gegeven 

en was er ruimte voor eventuele opmerkingen en suggesties.

Algemeen oordeel
Voor alle garagesoftwarepakketten samen scoorden deze drie onderwerpen het 
hoogst (top 3) in 2013:
 cijfer
Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)* 8,2

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11) 7,8

Eenvoudig in gebruik (6) 7,7

De laagste cijfers worden gegeven voor:
Aanbod opleiding en training (13) 6,2

Redelijkheid kosten pakket (14) 6,6

Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3) 6,7

Ten opzichte van 2008 stegen de volgende drie punten het sterkst in waardering:
 Verschil in cijfer
Aantal koppelingen andere systemen (9) + 1,1

Functioneren koppeling andere systemen (10) + 0,7

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2) + 0,5

Onderstaande onderwerpen scoorden juist minder dan in 2008:
Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3) – 0,2

Eenvoudig in gebruik (6) – 0,1

Redelijkheid kosten pakket (14) – 0,1

* 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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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 7,7. Alle leveranciers scoren een 

voldoende. 

In vergelijking met 2008 is het algemeen waarderingscijfer met 

0,4 punt gestegen (2008: 7,3). Ten opzicht van 2004 is dit met  

0,6 punt gestegen (2004: 7,1).

Op niveau van de individuele garagesoftwareleveranciers, die in dit 

onderzoek apart behandeld worden, ziet de top-6 er als volgt uit. 

Als eerste eindigt, evenals in 2008 en in 2004, Car-Systems B.V. 

(garagesoftwarepakket CarSys). Het waarderingscijfer van een 

8,5 is 0,3 punt hoger dan in 2008 (8,2), (2004: 7,8).

Op de tweede plaats staat Autoflex (Autoflex) met het cijfer 7,8 

(2008: tweede met 7,7 2004: vierde met 7,4).  

De derde plaats is gedeeld: zowel MivarGroup (Driver) als 

Snelstart (Snelstart) worden gewaardeerd met een 7,6. 

MivarGroup (2008: negende met 6,9 2004: tiende met 6,3). 

Snelstart (2008: zesde met 7,2 2004: zesde met 7,2).  

De vierde positie wordt niet toegekend wegens de gedeelde 

derde positie. 

Op plaats vijf eindigt Autotaal Automatisering (Easy-work) met 

een 7,3, dat licht daalde ten opzichte van 2008 (derde met een 

7,4), maar hoger ligt dan in 2004 (zesde met een 7,2).    

Computer Service Wieberdink (Automaat) eindigt op plaats zes 

met een 7,2 (2008: gedeelde negende plaats met 6,9 en in 2004 

ook negende met 6,9). 

De grootste vooruitgang in rapportcijfers wordt geboekt door 

MivarGroup met pakket Driver; zij gaan 0,7 punt omhoog van 

een 6,9 in 2008 naar een 7,6 en vinden zo aansluiting bij de top. 

De grootste achteruitgang is te zien bij Autotaal Automatisering 

(Easy-work), dat daalt met 0,1 punt naar een 7,3. 

Resultaten algemeen 

Respons

Tabel 1. Responsoverzicht autobedrijven ROSLA, naar softwareleverancier (alleen pakketten vermeld met respons >5)
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Leverancier
Autoflex

Pakketten 
Autoflex

Aantal respondenten
68

ADP Autoline 7

Computer Service Wieberdink Automaat 34

OE Nederland Carsoft NT 7

Car-Systems B.V. CarSys 180

Prosaldo Company 15

Commerce Delta Group Delta 11

MivarGroup Driver 91

Autotaal Automatisering Easy-work 94

Gaston Software B.V. Gaston 13

Infomotive International InfoMobiel / Q-mobiel 14

van der Wel ICT Simpel garage 10

Snelstart SnelStart 101

Reynolds and Reynolds WinCar 23

   

Anders (maatwerk / zelf gemaakt) Anders (maatwerk / zelf gemaakt) 38

 Totaal 706



Alle leveranciers met een respons van 25 of meer worden apart opgenomen in de leveranciersanalyses. De zes leveranciers die een respons hebben van  

minder dan 25, maar tenminste 10, zijn toegevoegd als indicatieve rapportages. Deze getallen zijn een indicatie en niet representatief. 

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

Autotaal Automatisering

MivarGroup

Autoflex

Computer Service Wieberdink

Reynolds and Reynolds

Infomotive International

Prosaldo

Gaston Software B.V.

Commerce Delta Group

van der Wel ICT

Overige

25%

14%

13%

13%

10%

5%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%
n=706

5



Alle merken
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Figuur 2. Waarderingscijfer per softwareleverancier
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De tabellen links op de pagina laten de ranglijsten van de drie edities  

ROSLA-onderzoek zien.

In figuur 3 is te zien hoeveel medewerkers de autobedrijven gemiddeld hebben  

per garagesoftwarepakket. Onder totaal is het totale gemiddelde weergegeven  

(5,3 medewerkers).

Figuur 3. Gemiddeld aantal medewerkers per pakket

2013

Rang Leverancier Pakket    Cijfer

1 Car-Systems B.V. CarSys 8,5

2 Autoflex Autoflex 7,8

3 MivarGroup Driver 7,6

- Snelstart Snelstart 7,6

5 Autotaal Automatisering Easy-work 7,3

6 Computer Service Wieberdink Automaat 7,2

7 Anders - 7

2008

Rang Leverancier Pakket    Cijfer

1 Car-Systems B.V. CarSys 8,2

2 Autoflex Autoflex 7,7

3 Autotaal Automatisering Easy-work 7,4

- Prosaldo Company 7,4

5 Commerce Delta Software Delta 7,3

6 Snelstart Snelstart 7,2

7 Infomotive International Infomobiel 7,1

8 Reynolds and Reynolds Wincar 7

9 MivarGroup Driver 6,9

- Computer Service Wieberdink Automaat 6,9

- Anders - 6,9

2004

Rang Leverancier Pakket    Cijfer

1 Car-Systems B.V. CarSys 7,8

2 Reynolds and Reynolds Wincar 7,6

3 Prosaldo Company 7,5

4 Autoflex Autoflex 7,4

5 Infomotive International Infomobiel 7,3

6 Autotaal Automatisering Easy-work 7,2

- Snelstart Snelstart 7,2

8 Commerce Delta Software Delta 7

9 Computer Service Wieberdink Automaat 6,9

10 MivarGroup Driver 6,3 *gegevens zijn indicatief

0 2 4 6 8 10 12

Aantal medewerkers

  
Totaal
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Commerce delta Group*
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Verdeling administratiepakketten Heeft u garagesoftwarepakket een gebruikersvereniging?

Omdat er een grote groep respondenten aangegeven heeft niet te weten 

of het garagesoftwarepakket waar ze mee werken een gebruikersvereni-

ging heeft, is vraag 6 uit de rapportage gelaten. Uit deze vraag is geen 

representatief resultaat gekomen. 

Ja

Het geïntegreerde pakket in 
mijn garagesoftwarepakket

Ik gebruik geen (los)
administratiepakket

Accountview

SnelStart
Anders
Exact
Exact online
Twinfield
I-Muis
Unit4 Multivers XL
Cash

26%

19%
20%

17%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

Nee Weet ik niet

21%

18%61%

26%

20%

19%

17%

6%

3%
2%

2% 2% 2% 1%
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Ik heb het gevoel dat mijn softwareleverancier wat doet met de suggesties vanuit de gebruikers. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Anders (maatwerk / zelf gemaakt)
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Totaal

zeer mee eens mee eens neutraal mee oneens zeer mee oneens n.v.t. bij dit pakket/weet niet

 

 

 
*gegevens zijn indicatief



Netto Promotor Schaal (NPS) score per garagesoftwarepakket

Netto Promotor Schaal (NPS): aanbeveling van 
het softwarepakket

Wordt het garagesoftwarepakket aanbevolen aan 

een goede vriend of kennis?
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Totaal

netto % tegenstanders -/- aanbevelers *gegevens zijn indicatief
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Hiernaast volgt de volgorde van onderwerpen die de respondenten belangrijk vinden aan een garagesoftwarepakket.  

Het belangrijkste onderwerp staat bovenaan, het onbelangrijkste onderaan. 

11

Mate van belangrijkheid
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Meest bemoedigende ontwikkelingen 2013 t.o.v. 2008
- Aantal koppelingen andere systemen (9) + 1,1

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  + 0,7

- Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)  + 0,5

Meest verontrustende ontwikkelingen 2013 t.o.v. 2008
- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  – 0,2

- Eenvoudig in gebruik (6)  – 0,1

- Redelijkheid kosten pakket (14)  – 0,1

Resultaten alle merken
   
Cijfer: 7,7

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Eenvoudig in gebruik (6)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Beveiliging softwarepakket (8)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Redelijkheid kosten pakket (14)

Aanbod opleiding en training (13)

8,2

7,8

7,7

7,5

7,4

7,3

7,3

7,3

7,2

7,0

6,9

6,7

6,6

6,2

8,0

7,5

7,8

7,4

7,3

7,0

7,1

6,2

6,5

6,5

6,6

6,9

6,7

6,0

8,2

-

7,5

-

7,5

7,6

7,1

6,0

6,3

-

7,2

7,4

6,5

6,5

0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10

20082013 2004
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Resultaten per garagesoftwareleverancier

Met een respons van >25 respondenten, representatief
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  +0,8

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  +0,3

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +0,3

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Eenvoudig beheer en onderhoud (7)  -0,5

- Redelijkheid kosten pakket (14)  -0,3

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -0,2

- Beveiliging softwarepakket (8)  -0,2

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,3

- Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)  +0,2

- Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)  +0,1

- Beveiliging softwarepakket (8)  +0,1

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -0,6

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  -0,5

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  -0,5

- Eenvoudig beheer en onderhoud (7)  -0,5

- Redelijkheid kosten pakket (14)  -0,5

Autoflex, 
pakket Autoflex
   
Cijfer: 7,8

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Eenvoudig in gebruik (6)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Beveiliging softwarepakket (8)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Aanbod opleiding en training (13)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Redelijkheid kosten pakket (14)

8,0

7,8

7,6

7,6

7,5

7,5

7,5

7,2

7,1

7,0

7,0

7,0

6,9

6,3

8,6

8,0

8,1

7,8

7,2

7,8

7,4

7,0

7,0

7,3

7,5

7,2

7,4

6,8

8,6

8,0

7,0

7,1

8,4

-

7,2

8,0

7,8

7,1

7,8

7,2

0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10

20082013 2004
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Reactie Autoflex

Allereerst willen wij graag de BOVAG en alle respondenten hartelijk danken voor de input en waardevolle 

feedback. Uiteraard weet ook iedereen dat het slechts een momentopname betreft en dat de reacties 

veelal van een klein percentage van de totale gebruikers zijn. Toch krijgen alle betrokkenen belangrijke 

informatie om hun relaties nog beter van dienst te kunnen zijn in de toekomst of een goede afweging te 

kunnen maken. 

 

Autoflex is al meer dan 25 jaar een stabiele factor in de markt. Dit blijkt ook weer als we de uitslag van dit 

ROSLA onderzoek bekijken. Ook onze BOVAG certificering geeft nogmaals aan dat wij betrouwbaarheid, 

duidelijkheid en transparantie hoog in het vaandel hebben staan. De komende vijf jaar zal software 

en databeheersing een nog belangrijkere rol gaan spelen binnen uw autobedrijf. De veranderingen en 

ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in een razendsnel tempo op.  

 

Autoflex zal zich daarom in de nabije toekomst nog nadrukkelijker bezig houden met nieuwe 

ontwikkelingen. Een recent voorbeeld daarvan is om als voortrekker mee te werken aan het 

Branchevergelijk initiatief van de BOVAG. Hierbij kunnen BOVAG-leden nog beter sturen op cijfers met 

behulp van Autoflex. Meer dan ooit te voren zijn wij op zoek naar het leveren van maximale meerwaarde 

voor de gebruikers van ons softwarepakket. Dat begint al bij een stuk invoergemak in het softwarepakket. 

Autoflex heeft hiervoor als eerste in de markt een koppeling met de nieuwe kentekenkaart gerealiseerd.  

Via een cardreader kunnen de voertuig- en persoonsgegevens van de kentekencard rechts in het pakket 

worden ingelezen.

 

In onze ogen worden de kansen voor het universele autobedrijf de komende jaren alleen maar groter als 

je met de juiste partijen samenwerkt. Dit ROSLA onderzoek kan u daarbij vandaag van dienst zijn, maar 

vergeet ook vooral niet om naar de toekomst te kijken.

   

Wij wensen u dan ook veel inspiratie en goede zaken toe.

Willem Nijhof  

manager Sales and Business Development 
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,3

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  +0,2

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  -1,5

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -1,2

- Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)  -1,2

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,7

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,3

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  +0,3

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3) -1,2

- Aanbod opleiding en training (13)  -0,7

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  -0,7

Autotaal Automatisering, 
pakket Easy-Work         

Cijfer: 7,3
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Reactie Autotaal Automatisering

Easy-work: stabiele factor voor garagebedrijven

“In 2004 scoorde ons pakket Easy-work een rapportcijfer 7,2, in 2008 een 7,4 en nu een 7,3. Daaruit 

mag je de conclusie trekken dat Easy-work een stabiele factor is voor heel veel autobedrijven en dat is 

precies waarom ze al vele jaren zaken met ons doen”, vertelt algemeen directeur Leno Piket van Autotaal 

in Schiedam. “We hebben een puur branchepakket dat de naam Easy-work iedere dag waarmaakt: het 

werkt prettig en eenvoudig. Je hoeft geen uitgebreide cursussen te volgen om ermee te kunnen werken. Dat 

verklaart waarschijnlijk onze magere score op opleidingen en trainingen. Die hebben we namelijk vrijwel niet”.

Het aantal Easy-work gebruikers is ook een toonbeeld van stabiliteit: meer dan 950 bedrijven met 

ruim 2700 werkplekken zijn geautomatiseerd met het pakket. “Dat was pakweg 5 jaar geleden ook zo, 

terwijl de markt licht krimpt”, vertelt Piket, die benadrukt dat stabiliteit niet wil niet zeggen dat er geen 

ontwikkelingen zijn rond Easy-work. “Er is net een update uitgerold. Het pakket is 100% up-to-date en sluit 

perfect aan op andere systemen en externe partijen zoals het RDW en VWE. Het pakket zelf is dus goed, 

vandaar dat wij ons vooral richten op serviceverlening aan klanten die een vraag hebben. We zijn dan ook 

erg blij met de hoge waardering voor onze helpdesk en de bereikbaarheid ervan”.

Vertrouwen

En de minpunten uit het onderzoek? “Daar werken we aan”, aldus Piket. “Een softwarepakket is nooit af, 

een bedrijf ook niet. Vandaar dat onze ontwikkelaars achter de schermen bezig zijn met vernieuwing en 

verbetering. Bijvoorbeeld op het punt van managementinformatie en uitbreiding met marketingtools.  

De komende tijd zullen er interessante noviteiten zijn.” 

Leno Piket

Algemeen directeur
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +1,4

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +1,2

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +1,2

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
Op alle punten scoort Car-Sys hoger dan het gemiddelde, 

negatieve punten zijn er dus niet.

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,7

- Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2) +0,6

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,6

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  -0.7

- Redelijkheid kosten pakket (14)  -0,5

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -0,5

Car-Systems B.V., 
pakket CarSys

Cijfer: 8,5
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Reactie Car-Systems B.V.

Een mooi initiatief van de BOVAG, dit terugkerende tevredenheidsonderzoek garagesoftware. 

De opbouw van de enquête was ook dit keer van dien aard, dat teruggekeken werd naar het gevoel van de 

gebruikers over een langere periode. Even een piekje of een dalletje van het softwarehuis heeft nagenoeg 

geen invloed op de einduitslag. Het groot aantal deelnemers die waren uitgenodigd voor deze enquête, 

maken dat de resultaten vertegenwoordigend zijn voor de sector.

Software heeft in het autobedrijf een steeds belangrijkere rol gekregen. Het is nagenoeg ondenkbaar 

geworden een autobedrijf nog te organiseren zonder computers met goede software die specifiek gericht is 

op de bedrijfstak. Wij als Car-Systems B.V. zijn al sinds 1990 op deze markt actief om een branchegericht 

product te maken. Wij werken er hier met een team van 14 man aan, enkel en alleen om ons product op 

top niveau te houden en telkens weer opnieuw aan te passen aan de laatste eisen. Dat dit ons de laatste 

jaren weer gelukt is blijkt wel uit de hoge score die wij weer van onze gebruikers kregen. De eerste keer in 

2004 een 7,8  de tweede keer in 2008 een 8,2 en nu zelfs een 8,5. Een blijvend stijgende lijn, natuurlijk is 

ons team daar bijzonder trots op.

Software wordt op de achtergrond steeds complexer en de gebruiker mag daar eigenlijk niets van merken. 

Voor de gebruiker moet software een hulpmiddel zijn om zijn doel te bereiken. De uitslag van de enquête 

laat blijken dat onze gebruikers vinden dat wij op zeer veel punten aan deze verwachting voldoen. Dit is  

mede ontstaan doordat onze klanten ons stimuleren met hun ideeën en suggesties op onze goed 

bereikbare helpdesk die zelfs met een 9,2 werd beoordeeld.

Bij de voorgaande twee enquêtes stond Car-Systems B.V. bovenaan de lijst op een mooie eerste plaats. 

Ons hele team wacht met spanning de uitslag van deze enquête af. 

Wij zullen onze uiterste best blijven doen om dit resultaat in de toekomst te continueren,

Nico en Rob Houben Car-Systems B.V.

Eigenaren 
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,2

- Beveiliging softwarepakket (8)  +0,2

- Redelijkheid kosten pakket (14)  +0,1

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  -2,1

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -1,2

- Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)  -0,9

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Beveiliging softwarepakket (8)  +0,3

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,2

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +0,1

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +0,1

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11) -0,8

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -0,4

- Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5) -0,4

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -0,4

- Aanbod opleiding en training (13) -0,4

Computer Service Wieberdink, 
pakket Automaat         

Cijfer: 7,2
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Reactie Computer Service Wieberdink

Wij zijn blij met de verbetering in het cijfer ten opzichte van het vorige onderzoek, al vinden wij dat het 

nog beter kan. Om deze reden zijn we intern bezig onze helpdesk te reorganiseren en nieuwe werknemers 

hiervoor aan te nemen. We hopen hiermee klanten nog beter te woord kunnen staan. AutomaaT is een van 

de weinige pakketten met een (indien door de klant gewenst - AutomaaT is zo wel als totaalpakket en als 

modulair pakket aan te schaffen) compleet geïntegreerde boekhouding. Dit biedt een groot voordeel voor 

onze klanten, maar legt wel meer druk op de helpdesk omdat het geven van boekhoudkundige uitleg en 

oplossingen vaak meer tijd kost. Voor het bieden van boekhoudkundige hulp is overigens onlangs (begin 

januari 2014) een nieuwe werknemer aangenomen.

Ter verbetering van de klanttevredenheid willen wij ook meer doen met cursussen. Wij geloven er echter 

niet in dat groepscursussen werken, omdat elk autobedrijf op zijn eigen manier met het pakket werkt.  

Geen enkel bedrijf is namelijk het zelfde. Om deze reden bieden we al onze klanten persoonlijke cursussen 

aan, bij hen op locatie. Dit zorgt ervoor dat alle aandacht gaat naar de klant zelf en de klant van de cursus 

leert wat hij wil weten en wat voor hem belangrijk is. 

Ook zijn wij voornemens al onze klanten komend jaar een bezoek te brengen. Aan de hand van boven-

staande inspanningen hopen wij onze klanten nog beter van dienst te zijn en bij het volgende onderzoek 

een nog betere beoordeling te krijgen.

Marloes Maasbommel

PR
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +0,2

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,2

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +0,1

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  -1,9

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -0,4

- Eenvoudig beheer en onderhoud (7)  -0,4

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +1,8

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +1,8

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +1,7

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11) -0,3

Voor de rest van de punten zijn de ontwikkelingen allemaal positief. 

MivarGroup, 
pakket Driver
        
Cijfer: 7,6
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Reactie MivarGroup

Wij zijn blij met de waardering die onze gebruikers aan ons en onze software hebben gegeven. Met een 

gedeelde derde plaats hebben wij ons doel weten te bereiken om tot de top 3 softwareleveranciers te 

behoren. Op vrijwel alle punten is een behoorlijke verbetering te zien. Dit bevestigd ons dat wij, op basis 

van terugkoppeling van onze gebruikers, de juiste weg zijn ingeslagen en dat de verbeteringen niet 

onopgemerkt zijn gebleven. 

Ondanks deze vooruitgang zijn er enkele punten die we nog kunnen verbeteren. Enkele punten hebben we 

reeds aan kunnen pakken, zoals de bereikbaarheid van de servicedesk. Het team supportmedewerkers 

hebben we enkele maanden geleden uitgebreid met een nieuwe medewerker, die na een intensief 

trainingstraject sinds kort volledig actief is. Een aantal van onze gebruikers heeft reeds kennis met hem 

kunnen maken. Daarnaast is er een uitbreiding en optimalisering van onze ‘tips en tricks’ gestart. Dit zal er 

toe moeten leiden dat we onze positie verder zullen doen laten stijgen! Wat een positief feit is, is dat door 

de diverse workshops en opfristrainingen die we inmiddels geven, het gebruik van Driver in breedte en 

diepte toegenomen is. Hier zijn we erg blij mee omdat we ervan overtuigd zijn dat het autobedrijf van de 

toekomst beter zal moeten gaan sturen en de uitgebreide functionaliteit van Driver de bedrijven hiermee 

perfect ondersteunt.

MivarGroup streeft ernaar om deze groei in waardering en marktaandeel verder door te zetten. Om de 

punten van aandacht te verbeteren zijn inmiddels enkele stappen ondernomen en zullen er nog enkelen 

volgen. 

Wij willen onze gebruikers bedanken voor de positieve beoordeling. 

Eric Kimman

Product manager

23



Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  +0,5

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  +0,4

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

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Functioneren koppeling andere systemen (10)  -1,1

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -1,1

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -0,7

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,8

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +0,5

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +0,4

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Redelijkheid kosten pakket (14)  -0,3

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  -0,2

De rest van de ontwikkelingen is allemaal positief.

SnelStart, 
pakket SnelStart

Cijfer: 7,6

Eenvoudig in gebruik (6)

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Beveiliging softwarepakket (8)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Aanbod opleiding en training (13)

Redelijkheid kosten pakket (14)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10

20082013 2004

6,9

6,4

6,7

6,6

7,5

7,5

7,3

7,0

7,5

8,0

7,4

5,7

5,9

6,8

6,5

6,7

6,7

7,3

7,0

6,8

7,1

7,4

6,6

7,3

7,8

6,1

6,2

6,5

6,7

6,9

7,0

7,1

7,1

7,3

7,3

7,4

7,4

7,5

7,8

24



Reactie SnelStart

Van een 7,2 naar een 7,6!

Bij SnelStart streven wij continue naar kwaliteitsverbetering. In 2008 werden wij beoordeeld met een 7,2 

en inmiddels is de beoordeling gestegen tot een 7,6. Wij zijn verheugd dat onze klanten ons zo positief 

beoordelen! Dit is voor ons een teken dat wij de juiste koers varen met SnelStart Garage. 

Maar, het kan altijd beter!

Zo blijkt uit het rapport dat onze helpdesk naar behoren is, maar deze beoordeling ligt nog wel onder 

het gemiddelde. Dit is voor ons een belangrijk verbeterpunt. De komende tijd gaan wij investeren in het 

kennisniveau van onze medewerkers, zodat zij onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. 

Wat betreft de software blijkt uit het rapport dat er behoefte is aan meer koppelingen met externe partijen, 

waaronder leveranciers van onderdelen. Wij geven hier graag gehoor aan. Het ontwikkelingen van deze 

koppelingen staat in de planning. 

Bij SnelStart blijft gebruikersgemak voorop staan. Onze software wordt ontwikkeld op basis van de wensen 

en behoeften van de gebruikers. Wij zijn daarom erg blij met het ROSLA onderzoek van BOVAG.  

De komende jaren blijven wij werken aan verbeteringen, want wij streven naar een 10!

Met vriendelijke groet,

Daan van der Slikke

Product Owner
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Resultaten per garagesoftwareleverancier

Met een respons tussen 10 - 25 respondenten, niet representatief
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,8

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  +0,6

- Aanbod opleiding en training (13)  +0,6

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -1,8

- Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)  -1,3

- Eenvoudig in gebruik (6)  -0,6

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -0,6

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +2,1

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  +0,8

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,8

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)  -1,5

- Eenvoudig in gebruik (6)  -1,2

- Redelijkheid kosten pakket (14)  -0,8

Commerce Delta Group, 
pakket Delta*

Cijfer: 7,4*
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Reactie Commerce Delta Group

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het Relatieonderzoek 2013. Ofschoon Delta/W 

met de specifieke auto- en werkplaatsmodule bij ca. 140 bedrijven geïnstalleerd is en daarmee ca. 500 

werkplekken onderhoudt zijn de door u verstrekte gegevens indicatief. De oorzaak hiervan is wellicht, 

dat veel klanten over de combinatie schadeherstel- en autobranche beschikken of deel uitmaken van 

een holding met meerdere werkmaatschappijen en kennelijk niet bij meerdere branche organisaties zijn 

aangesloten. Om dezelfde reden zijn een aantal onderhoudswerkplaatsen van diverse overheidsbedrijven 

niet in het onderzoek betrokken.

Dit jaar zullen de laatste DOS-gebruikers eveneens overstappen naar de Windows versie van Delta/W, 

waardoor Commerce haar ontwikkelingen weer meer kan concentreren op deze doelgroep met Delta/W.  

De verwachting is dan dat de resultaten van het volgende onderzoek in positieve zin verder zullen toenemen.

Tot slot zijn de huidige resultaten van het onderzoek bemoedigend en stemmen overeen met ons eigen 

klanttevredenheidsonderzoek.

Jasper Nieuwenhuis

Commercieel Directeur
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Omdat er van dit pakket geen gegevens van vorige edities van het  

ROSLA-onderzoek zijn, is het pakket met het gemiddelde vergeleken.

Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  +1,3

- Redelijkheid kosten pakket (14)  +0,8

- Beveiliging softwarepakket (8)  +0,5

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -1

- Eenvoudig in gebruik (6)  -0,7

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -0,6

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  -0,6

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
Geen gegevens uit 2008.

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
Geen gegevens uit 2008.

Gaston Software B.V. , 
pakket Gaston*

Cijfer: 7,8*

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Beveiliging softwarepakket (8)

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Aanbod opleiding en training (13)

Redelijkheid kosten pakket (14)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Eenvoudig in gebruik (6)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10

2013

5,7

6,3

6,8

6,9

6,9

7,0

7,1

7,2

7,4

7,4

7,5

7,6

7,8

7,9

30

*gegevens zijn indicatief



Reactie Gaston Software B.V.

Wij zijn trots met het behaalde resultaat en hebben dit tevens opgepakt als leermoment. Met name met 

betrekking tot de informatie voorziening naar onze klanten en prospects toe hebben we eigenlijk direct 

onze maatregelen genomen.

Wij vinden het heel belangrijk dat de Gaston gebruikers echt voelen dat er met en voor hun meegedacht 

wordt. Dit heeft op dit moment al gezorgd voor 2 nieuwsbrieven in Januari 2014 m.b.t. de OKR regeling 

en de Jaarverwerking van de financiële module. Daarnaast hebben wij een live-chat geïnstalleerd op onze 

website www.gastonsoftware.nl alsmede een rechtstreekse inlog mogelijkheid naar de Gaston Software 

administraties.

Tevens is onze agenda voor 2014 gepubliceerd met daarin ondermeer 6 gratis workshops voor alle 

gebruikers en geïnteresseerden met daarnaast de mogelijkheid om alle woensdag middagen gebruik 

te maken van ons inloop spreekuur. Dit kan voor opleiding, specifieke trainingen, inwerken nieuwe 

medewerkers, uitleg aan boekhouder/accountant kosteloos gebruikt worden.

Uiteraard publiceren wij deze zaken ook op onze Facebook pagina: www.facebook.com/gastonsoftware

Wij willen hiermee onze Gaston gebruikers de zekerheid geven dat ze snel en adequaat geholpen worden 

en hopen hiermee in het volgende onderzoek hoog te scoren. Om dit tussentijds te meten, gaan wij ook 

zelf starten met klanttevredenheidsonderzoeken. Dit eerste hiervan willen wij al voor deze zomer uitvoeren.

Jan van Bergen

Senior consultant 
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Redelijkheid kosten pakket (14)  +1,2

- Eenvoudig beheer en onderhoud (7)  +0,7

- Aanbod opleiding en training (13)  +0,7

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -2,5

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  -1,9

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  -0,7

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +1,4

- Aanbod opleiding en training (13)  +1

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,7

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -0,5

- Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)  -0,3

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  -0,1

- Eenvoudig in gebruik (6)  -0,1

Infomotive International, 
pakket InfoMobiel 

Cijfer: 7,4*

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Redelijkheid kosten pakket (14)

Eenvoudig in gebruik (6)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Beveiliging softwarepakket (8)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Aanbod opleiding en training (13)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Aantal koppelingen andere systemen (9)
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Reactie Infomotive International

De operationele versie van InfoMobiel/Q-Mobiel is momenteel versie 4.0 of hoger. Alle Infomobiel 

gebruikers welke een lager versienummer hebben kunnen eenmalig kosteloos updaten naar de versie 4.0 

van InfoMobiel/ Q-Mobiel.

Hiervoor kunnen zij contact opnemen met telefoonnummer 013 - 504 22 88

Koen van Gils

Directeur
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Eenvoudig in gebruik (6)  +0,4

Voor de rest geen positieve ontwikkelingen. 

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -2

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -1,9

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  -1,4

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  -1,4

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Aanbod opleiding en training (13)  +0,8

- Eenvoudig in gebruik (6)  +0,1

Voor de rest geen positieve ontwikkelingen.

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  -1,3

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -1,2

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  -1,1

Prosaldo, 
pakket Company*

Cijfer: 7,1*

Eenvoudig in gebruik (6)

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Beveiliging softwarepakket (8)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Redelijkheid kosten pakket (14)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Aanbod opleiding en training (13)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)
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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 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  +0,4 

- Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)  +0,1 

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +0,1 

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Redelijkheid kosten pakket (14)  -1,1 

- Eenvoudig beheer en onderhoud (7)  -1,1 

- Eenvoudig in gebruik (6)  -1 

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -1 

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  +1,1 

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  +0,6 

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,6 

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Beveiliging softwarepakket (8)  -0,8 

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  -0,6 

- Eenvoudig in gebruik (6)  -0,4

Reynolds & Reynolds, 
pakket WinCar*

Cijfer: 7,4*

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Beveiliging softwarepakket (8)

Eenvoudig in gebruik (6)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Aanbod opleiding en training (13)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Redelijkheid kosten pakket (14)
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20082013 2004
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7,2

7,2

7,3
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Reactie Reynolds & Reynolds

Wij kunnen ons best vinden in de uitkomst van het rapport. Wij willen graag de volgende twee 

opmerkingen toevoegen:

-  Bij een volgende versie van dit onderzoek zullen wij meer inspanningen doen om het aantal reacties van 

de WinCar gebruikers onder de universele BOVAG-leden te verhogen.

-  Wij verwachten in de komende periode meer capaciteit vrij te kunnen maken voor de ontwikkeling van 

koppelingen t.b.v. de universele BOVAG-leden met WinCar.   

Hendrie van Zuijlen

Senior Account Manager
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Omdat er van dit pakket geen gegevens van vorige edities van het  

ROSLA-onderzoek zijn, is het pakket met het gemiddelde vergeleken.

Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Redelijkheid kosten pakket (14)  +1,8

- Bruikbaarheid nieuwsbrief  met tips (3)  +0,5

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  +0,3

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aanbod opleiding en training (13)  -2,5

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -1,3

- Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)  -0,7

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -0,7

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  -0,7

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
Geen gegevens uit 2008.

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
Geen gegevens uit 2008.

van der Wel ICT, 
pakket Simpel garage*

Cijfer: 7,4*

Redelijkheid kosten pakket (14)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Eenvoudig in gebruik (6)

Beveiliging softwarepakket (8)

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Aantal koppelingen andere systemen (9)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Aanbod opleiding en training (13)
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8,4
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Reactie van der Wel ICT

Ons pakket heeft momenteel meer als 300 gebruikers maar deze zijn niet allen BOVAG-lid.

Bovendien speelt mee dat wij tijdens het onderzoek bezig waren om de software te updaten naar versie 

5.0 ( september 2013 ) en dat de enkele gebruikers van SimpelGarage die gereageerd hebben nog niet de 

beschikking hadden over deze software maar een vorige versie! SimpelGarage bestaat sinds 2003 onder 

naam SimpelCarPlus en daarvoor onder naam CAR 2000 Plus.

Door allerlei omstandigheden en wisseling van de wacht heb ik in 2011 de draad opnieuw opgepakt en ben 

begonnen aan de huidige versie 5.0 die overal zeer goed wordt ontvangen.

SimpelGarage 5.0 is het meest complete pakket wat honderden tot duizenden euro’s minder kost als de 

pakketten van de concurrentie. U zult zien dat bij een volgend onderzoek over enkele jaren ons pakket 

de hoogste score haalt. Hierbij wil ik u tevens mededelen dat de heer Sam Broeders (zoon van een 

garagehouder) m.i.v. 2015 mijn zakelijke partner wordt zodat continuïteit voor langere termijn gewaarborgd is.

Henk van der Wel

Eigenaar
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Meest positieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
Er zijn geen positieve ontwikkelingen t.o.v. het gemiddelde.  

Meest negatieve punten t.o.v. andere merken in 2013:
- Aantal koppelingen andere systemen (9)  -1,7

- Functioneren koppeling andere systemen (10)  -1,3 

- Aantal mogelijkheden en functionaliteiten (1)  -1,3

Meest bemoedigende ontwikkeling t.o.v. 2008:
- Functioneren koppeling andere systemen (10)  +0,2 

- Aanbod opleiding en training (13)  +0,2 

- Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)  +0,1

- Aantal koppelingen andere systemen (9)  +0,1 

Meest verontrustende ontwikkelingen t.o.v. 2008:
- Redelijkheid kosten pakket (14)  -1

- Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)  -0,8 

- Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)  -0,6 

Overig*

Cijfer: 7,0*

Helpdesk hulpvaardig en kennis (12)

Eenvoudig in gebruik (6)

Helpdesk goed en snel bereikbaar (11)

Beveiliging softwarepakket (8)

Aantal mogelijkheden  en functionaliteiten (1)

Eenvoudig beheer en onderhoud (7)

Bruikbaarheid aanpassingen / verbeteringen (5)

Geleverde informatie omtrent veranderingen (4)

Mogelijkheid managementinformatie ophalen (2)

Aanbod opleiding en training (13)

Functioneren koppeling andere systemen (10)

Bruikbaarheid nieuwsbrief met tips (3)

Redelijkheid kosten pakket (14)

Aantal koppelingen andere systemen (9)
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Bijlage 1: Vragenlijst ROSLA 2013
1.  Met welk garagesoftwarepakket werkt u het meest / is het belangrijkste voor u?  [voorgedrukte lijst met merken van softwarepakketten]
2.  Welke versie gebruikt u van dit pakket?  [Versienaam en nummer vermelden, mits mogelijk]
3.  Naast uw garagesoftwarepakket kunt u ook een administratiepakket gebruiken. Welke gebruikt u? [voorgedrukte lijst met aanbieders]
4.  Hoeveel medewerkers heeft u (vol- en deeltijd samen) inclusief uzelf? ____ medewerkers
5.  Ik weet dat [xx pakket] een gebruikersvereniging heeft?   Ja    Nee (ga verder met vraag 8)
6.  Ik ben tevreden over het functioneren van deze gebruikersvereniging.  
  zeer mee eens    mee eens    neutraal    mee oneens    zeer mee oneens    nvt
7.  Ik heb het gevoel dat mijn softwareleverancier wat doet met de suggesties vanuit de gebruikers.  
  zeer mee eens    mee eens    neutraal    mee oneens    zeer mee oneens    nvt

8. Stellingen 
Hierna volgen 14 stellingen waarbij u kunt aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent. 
Stelling beantwoorden met:    zeer mee eens    mee eens    neutraal    mee oneens    zeer mee oneens    niet van toepassing / geen ervaring

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

2.  Ik ben tevreden over de mogelijkheid om gewenste managementinformatie uit het pakket te halen.

3.  Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van korte nieuwsbrieven (met toepassingstips).

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

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

6.  Het softwarepakket is voor mij als gebruiker eenvoudig in gebruik.

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

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

9.  Ik ben tevreden over het aantal koppelingen met andere systemen zoals: RDW-providers, onderdelenbestelsystemen, planningsystemen.

10. Ik ben tevreden over het functioneren van deze koppelingen.

11.  De helpdesk is telefonisch goed en snel bereikbaar. (Als u geen of weinig ervaring heeft, kunt u geen toepassing aanvinken)

12.  De helpdesk-medewerkers hebben goede kennis van het pakket en zijn hulpvaardig.  

 (Als u geen of weinig ervaring heeft, kunt u geen toepassing aanvinken)

13.  Ik ben tevreden over de aangeboden opleidings- en trainingsmogelijkheden vanuit de softwareleverancier.

14.  De kosten voor dit softwarepakket vind ik redelijk gezien de functionaliteiten en kwaliteit die het pakket mij bieden.

9.  Aan welke onderstaande punten hecht u de meeste waarde bij uw garagesoftwarepakket? (maximaal 3 aankruisen)
  Functionaliteiten  Informatie vanuit de leverancier  Updates  Gebruiksvriendelijk / opbouw  
  Koppelingen (incl. administratiepakket)  Helpdesk / ondersteuning  Gebruikersvereniging  Opleidings- trainingsmogelijkheden 
  Kosten  Anders, namelijk……….
10.  Welk rapportcijfer zou u uw garagesoftwareleverancier geven? [voorgedrukte lijst, halve punten]
11.  Hoe waarschijnlijk is het dat u uw garagesoftwarepakket bij een collega of kennis aanbeveelt? 

12.  In onderstaande velden kunt u eventuele opmerkingen of aanbevelingen over uw softwareleverancier vermelden.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10Zeer
waarschijnlijk

Geheel
onwaarschijnlijk



Postadres: Postbus 1100, 3980 DC Bunnik  Bezoekadres: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik
T 030 - 659 52 11, F 030 656 78 35, E autobedrijf@bovag.nl, I www.bovag.nl


