
Autodealer Nederland
Autodealer Nederland is één van de grotere spelers in de mobiliteitssector. De 750 medewerkers houden zich 

vanuit 30 vestigingen bezig met verkoop, onderhoud, reparatie en schadeherstel van nieuwe en gebruikte 

personen-, bestel- en vrachtwagens alsmede de verkoop van nieuwe onderdelen. Autodealer Nederland heeft 

ruim 25 jaar ervaring in de automotive-branche.  Bij iedere nieuwe of gebruikte auto in de voorraad behoort 

een uitgebreid dossier documenten. Snel en accuraat inzicht in dit dossier door verschillende medewerkers 

stroomlijnt de dienstverlening, voorkomt vergissingen en levert direct besparing op. De Document Manage-

ment oplossing DocBase van Acanthis vormt de basis van deze e�ciente en inzichtelijke werkwijze, naar volle 

tevredenheid.

In het verleden werd de voorraad voertuigen administra-

tief bijgehouden met een uitgebreid fysiek dossier. Dit 

bevatte een veelheid aan essentiële informatie over het 

type voertuig, de uitrusting, de status, registraties, 

keuringen en �nanciële en �scale zaken. Een compleet 

dossier stond garant voor e�ciënt voorraadbeheer. De 

uitdaging voor Autodealer Nederland met betrekking tot 

haar voertuigdossiers betrof een drietal zaken.

º Het samenstellen van het dossier vergt enige door-

looptijd en een duidelijk inzicht in de compleetheid 

van het dossier ontbrak.

º Bij het samenstellen en het gebruik van de dossiers zijn 

verschillende medewerkers betrokken, vaak verdeeld 

over verschillende afdelingen zoals administratie, 

inkoop en verkoop en ook vaak verdeeld over verschil-

lende vestigingen. Een fysiek dossier was daardoor 

veelal “net op de verkeerde plaats” of  “onderweg”.

º Het vinden van de juiste informatie uit de dossiers 

vergt een forse zoekactie. Juist op het moment dat 

deze informatie gebruikt moet worden, werd deze 

zoekactie als onplezierig en ine�ciënt ervaren.

In 2010 besloot de directie van Autodealer Nederland om 

een passende oplossing te vinden voor de genoemde 

drie knelpunten. Vrij snel werd duidelijk dat elke vorm 

van verbetering van de fysieke dossiers niet tot de 

gewenste verbeteringen zou leiden. In het kader van het 

MVO-beleid van Autodealer Nederland was een verdere 

toename van fysieke papieren dossiers ongewenst.

Besloten werd om over te gaan naar gedigitaliseerde 

verkoopdossiers. Na een korte intern onderzoek leek 

hiermee aan alle eisen en wensen voldaan te zijn, inclu-

sief de MVO-doelen.

Bij een onderzoek naar mogelijke oplossingen kwam via 

Simac Document Solutions, IT-partner van Autodealer 

Nederland, DocBase van Acanthis in beeld. De adviseurs 

van Simac en Acanthis wisten snel antwoorden te geven 

en gerichte demonstraties te verzorgen van de beoogde 

functionaliteit. Andere oplossingen werden onderzocht 

maar uiteindelijk bleek de aangeboden DocBase oplos-

sing het best aan te sluiten bij de behoefte en budget-

taire ruimte voor dit digitalisering project.
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“De samenwerking met Simac 
Document Solutions en Acanthis

is uitstekend verlopen"

”Informatie wordt gevonden, gebruikt en verrijkt
door de beoogde medewerkers op verschillende locaties.Dat is een enorme winst”

@ Work

"De samenwerking met Simac en Acanthis is uitstekend 

verlopen. Onze eisen en wensen werden snel en helder 

vertaald naar een advies op basis waarvan wij onze 

werkprocessen optimaal konden inrichten. Omdat hier 

verschillende toekomstige gebruikers bij betrokken 

werden, ontstond er ook gelijk de gewenste “buy-in”.  

Deze aanpak, die eerder tot snelle succesvolle imple-

mentaties geleid heeft, bleek erg waardevol voor ons“, 

aldus de Algemeen Directeur Autodealer Nederland.

“Veel informatie uit onze verkoopdossiers komt uit 

andere bedrijfssystemen of moet daar in bijgehouden 

worden. Koppelingen tussen de dossiers en deze syste-

men, zoals bijvoorbeeld Autoline en ons 

�nancieel/administratieve pakket, is essentieel en 

voorkomt kostbare verschillen en fouten. De eenvoud 

waarmee DocBase gekoppeld kon worden aan onze 

bestaande toepassingen heeft ons aangenaam verrast. 

We kunnen nu met zekerheid zeggen dat onze mede-

werkers met de juiste informatie in het verkoopdossier 

werken. Omgekeerd, als onze medewerkers informatie 

in een verkoopdossier aanpassen of aanvullen, beschik-

ken we direct over dezelfde informatie in onze andere 

toepassingen.”

Rond de eenmaal gedigitaliseerde dossiers in DocBase 

zijn inmiddels verschillende werkprocessen ingericht. 

Voorraad-, inkoop-, verkoop- en administratieve proces-

sen werken op en met dezelfde gegevens. Informatie uit 

de dossiers wordt gevonden, gebruikt en verrijkt door de 

beoogde medewerkers op verschillende locaties. Door 

middel van handige, in DocBase gede�nieerde, check-

lists zorgen we er voor dat onze dossiers compleet zijn 

en blijven. De bewaking en signalering door DocBase 

van de compleetheid van dossiers is erg waardevol.

Dat we exact kunnen bepalen welke rechten medewer-

kers hiervoor hebben en we kunnen achterhalen 

wanneer informatie gebruikt of gewijzigd is, beschou-

wen we als toegevoegde waarde op deze veelgebruikte 

dossiers.

Simac Document Solutions begrijpt de automotive 

markt. Acanthis begrijpt Document Management en 

e�ciënte werkprocessen. De combinatie blijkt zeer waar-

devol voor het halen van onze verkoopdossier digitalise-

ring doelstellingen. We pro�teren elke dag en met elk 

voertuig van de voordelen.

www.docbase.nu

Autodealer Nederland is een anonieme relatie 

van Simac Document Solutions/Acanthis.

Bij interesse in deze relatie en haar toepassing 

van DocBase brengt Simac/Acanthis u graag 

hiermee in contact.


