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info@pitcrew.nl - 0880-277177 - Linnaeusweg 2 - IJsselstein - Netherlands

Solutions
we believe in.
Een systeem als ROB-Net voorziet in ontzettend veel data. Informatie die
zorgvuldig ingezet kan worden. De kunst is om deze data in een overzicht te
gieten waardoor deze beeldend wordt. Een duidelijke vorm krijgt. Hiervoor
hebben wij een BI-Tool ontwikkeld.
De informatie die ontsloten wordt is uitsluitend de data die de groepsgebruiker met zijn dealerbedrijven zelf heeft ingevoerd in ROB-Net. Vanuit de
Vereniging ROB en PitCrew wordt deze informatie weer ontsloten en in een
helder KPI-dashboard gepresenteerd. Hierdoor is er maandelijks inzicht in
hun eigen informatie, rechtstreeks vanuit de bron: ROB-Net.

Groepsgebruiker
Als merk of dealervereniging/-holding kunt u lid worden
van de Vereniging ROB als groepsgebruiker. Dit is een
vereiste om gebruik te maken van de ROB BI-Tool. Zodra
de door u geselecteerde dealers akkoord geven voor het
delen van hun data, krijgt u direct inzicht!

Leasemaatschappij
Als leasemaatschappij bent u waarschijnlijk reeds lid van
de Vereniging ROB. Door de ROB BI-Tool krijgt u inzicht
in geldstromen die door ROB-Net lopen. Informatie per
merk, leverancier, opdracht, object en nog veel meer. Zie
de laatste pagina voor een extra feature!

It’s all about the details.
De ROB BI-tool helpt bij het vaststellen of de afspraken rondom kickback
fees kloppen. Met de BI-tool is in één keer alles voorhanden en is het
analyseren van gegevens heel eenvoudig. Zowel leasemaatschappij als dealer hebben dezelfde informatie ter beschikking. Er kan een selectie worden
gemaakt op onderwerpen die aandacht vragen:
Worden alle SLA-afspraken nagekomen? Is er een vestiging die toch
Michelin monteert terwijl Pirelli is afgesproken? Zijn er lokale verschillen in
het aanvragen van het vervangen van bijvoorbeeld een lampje? Dit is het
gedetailleerde niveau van de BI-Tool.
Scherm - Overzicht

De ROB Business Intelligence Tool bevat onder andere:
Overzicht
Year-to-date
Reparatie

Vestigingsbonus
Omzet per soort
Scorecard

Pssst, something extra.
Het overzicht ‘Afkeurreden’ is door maatwerk van PitCrew voor een
specifieke leasemaatschappij tot stand gekomen. Het procesvan a
 anvraag
tot akkoord wordt volledig weergegeven. Zowel de uitvalredenen als
besparingen voor de onderhoudsafdeling en inzicht in het gebruik van
drempelbedragen staan in dit overzicht. Alle informatie op één plek,
makkelijk te vinden én makkelijk te filteren!
Scherm - Afkeurreden *
* Alleen beschikbaar voor leasemaatschappijen

Benieuwd naar de ROB BI-Tool? Ronald van der Vlist laat deze graag aan u zien! Contact: ronald@pitcrew.nl

