ROB-Net
Een uniek
systeem in de
automotive sector!
After-sales communicatie en
facturatie tussen leasemaatschappij
en leverancier.

Samen
vernieuwen

ROB-Net
ROB-Net is een branchecommunicatiesysteem dat wordt geëxploiteerd door Vereniging ROB. Het systeem ondersteunt
leasemaatschappijen en hun toeleveranciers op het gebied van Reparatie, Onderhoud en Banden en het gerelateerd
Vervangend Vervoer bij de efficiënte administratieve afwikkeling van hun onderlinge transacties. In Nederland maken 65
leasemaatschappijen (95% van de markt) en 4.500+ leveranciers gebruik van ROB-Net. Het systeem bevat 750.000
voertuigen en verwerkt jaarlijks circa 2,6 miljoen aanvragen en facturen.
Het proces in ROB-Net begint bij een leverancier die een aanvraag indient bij een leasemaatschappij. Deze aanvraag
specificeert wat er aan reparatie en onderhoud moet plaatsvinden aan een leasevoertuig en wat de te maken kosten
daarvoor zijn. Eventueel kunnen ook bandenvervangingen en -wissels worden toegevoegd aan de aanvraag. Ook het
aanvragen van een vervangend voertuig kan via ROB-Net worden afgehandeld.
Voor zowel de leasemaatschappij als de leverancier is het van belang dat een auto weer zo snel mogelijk de weg op kan:
“tijd is geld”. ROB-Net speelt hierbij een cruciale rol. Immers hoe meer een systeem geautomatiseerd is, hoe minder
fouten er worden gemaakt. De snelheid, eenduidigheid en helderheid van een aanvraag is hier van essentieel belang!

PAKKETKOPPELING
ROB-Net maakt gebruik van een pakketkoppeling die compatible is met
meerdere Dealer Managementsystemen. Hiermee zijn leveranciers in staat
om aanvragen en/of facturen vanaf de werkplaats met het eigen DMS
pakket te verzenden naar ROB-Net.
ROB-Net is gekoppeld aan meer dan 40 verschillende Dealer Managementsystemen. Inmiddels werkt de helft van alle leden via een koppeling met
het eigen DMS. Het is mogelijk om duaal te werken met ROB-Net via zowel
de pakketkoppeling als de webapplicatie. Hiermee is toegang tot ROB-Net
altijd gegarandeerd.

Het systeem beoordeelt
indien mogelijk een aanvraag
van een leverancier geauto
matiseerd. Zijn alle controles
akkoord, dan krijgt de
aanvrager bericht dat zijn
aanvraag is goedgekeurd.
Zó gemakkelijk en efficiënt
kan het zijn!

√
Alles voor vooruitgang

Samen stappen we vandaag in de toekomst van
de automotivesector. Innovatie voor uw succes!

Soorten Aanvragen
Reparatie

Onderhoud

Door gebruik te maken van activiteitcodes
is de ‘taal’ van ROB-Net volledig
gestandaardiseerd.

Het is mogelijk om zowel
kilometerbeurten als merkspecifieke beurten aan te vragen.

Hierdoor is het voor zowel de leverancier als
de leasemaatschappij altijd duidelijk welke
reparatiewerkzaamheden uitgevoerd gaan
worden.

Het systeem controleert of een eerder
opgevoerde beurtcode niet nogmaals wordt
gebruikt.

Vervangend Vervoer

Banden

Voor de leverancier is het
direct duidelijk of vervangend
vervoer is toegestaan en welke
huurklasse gekozen mag worden.

ROB-Net ontvangt dagelijks de specificaties
van alle gangbare banden en actuele prijs
lijsten van de bandenleveranciers.

Na de inzet kunnen de verreden kilometers
en gemaakte kosten aangevuld worden.

De informatie wordt per object gevuld, waardoor de gebruiker bij een wissel of vervanging alleen nog maar de profieldieptes en de
prijs per band hoeft in te voeren.

Data
ROB-Net wordt gevuld met voertuigendata die aangeleverd wordt door
importeurs, dataleveranciers en leasemaatschappijen. Daarnaast maakt het
systeem gebruik van (openbare) databanken. De Vereniging ROB bewerkt geen data,
maar stelt deze ter beschikking in ROB-Net. Daarmee kunnen de deelnemers hun
aanvragen verwerken.

Alles voor vooruitgang

Aanvraagproces
Wanneer een leverancier van een berijder doorkrijgt dat het leaseobject reparatie, onderhoud en/of een bandenwissel
nodig heeft, kan desbetreffende leverancier een werkopdracht aanmaken in ROB-Net. Deze aanvraag wordt voorzien van
verschillende activiteitcodes die samen de gewenste handelingen omschrijven. Deze activiteitcodes zorgen ervoor dat
merk specifiek onderhoud vertaald wordt naar een ‘taal’ die voor iedereen hetzelfde is. Per activiteit kan de leverancier
aangeven wat het defect is en welke bewerking toepast dient te worden, eventueel aangevuld met een plaats en aantal
onderdelen.

Akkoord aanvragen
Zodra de aanvraag door de leverancier is ingevuld, wordt deze ter akkoord verzonden naar de leasemaatschappij. Het
systeem beoordeelt aan de hand van de instellingen van de leasemaatschappij of de aanvraag geautomatiseerd kan
worden afgewikkeld. Daarvoor moet om te beginnen de leasemaatschappij toestemming hebben gegeven voor de betreffende leverancier en voor de type aanvraag. Daarnaast moeten de voor de beoordeling benodigde ‘rastergegevens’
aanwezig zijn: wat zijn bijvoorbeeld te accepteren tijden en drempelbedragen voor de betreffende activiteit voor het
betreffende voertuig?
DOEL

BEHAALD!
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BERIJDER - De berijder
neemt contact op met de
garage voor een afspraak
m.b.t. het leasevoertuig.
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SAMEN EFFICIËNTNa afronding van de werkzaamheden kan de berijder
weer de weg op.
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LEVERANCIER - De
leverancier maakt een
werkopdracht aan voor
het leasevoertuig in
ROB-Net.
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LEASEMAATSCHAPPIJ De leasemaatschappij
beoordeelt de werkopdracht
en geeft akkoord of wijst de
aanvraag af.

AKKOORD - De leverancier
voert de goedgekeurde
werkopdracht uit.

Er vinden tot 90 controles plaats op onder andere historie en einde contract. Naast diverse basiscontroles is de belangrijkste controle de overeenstemming met het advies/ drempelbedrag van de goedgekeurde aanvraag. Deze controles
dienen als vangnet zodat de aanvraag in één keer zo goed mogelijk doorgegeven wordt aan de leasemaatschappij.
Zodra alle controles automatisch akkoord zijn, krijgt de aanvrager bericht dat de aanvraag is goedgekeurd. Is er echter
een onderdeel van de aanvraag dat het systeem niet automatisch goedkeurt, dan bekijkt een medewerker van de leasemaatschappij de aanvraag. Deze medewerker beoordeelt de aanvraag handmatig en neemt vervolgens een beslissing.
Hierover wordt de aanvrager van de opdracht electronisch geïnformeerd.
Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan de leverancier direct corrigerende actie ondernemen. Dit betekent het aanpassen van de aanvraag en deze opnieuw ter akkoord verzenden naar de leasemaatschappij. Goedgekeurde aanvragen
worden als factuur uitgeleverd aan de leasemaatschappij, die deze zonder verdere controles kan verwerken in de eigen
administratie.

Alles voor vooruitgang

Vereniging ROB
Bij Vereniging ROB geloven wij dat de technologische en digitale
mogelijkheden onbeperkt zijn. Relevante veranderingen vertalen wij
naar concrete oplossingen binnen ons dienstenpakket, waaronder
het beheer en de continue ontwikkeling van ROB-Net. Daarom
creëren wij doorlopend nieuwe mogelijkheden voor onze leden op
het gebied van Reparatie, Onderhoud en Banden en het daaraan
gerelateerde Vervangend Vervoer.
Het ledenbestand van Vereniging ROB bestaat onder andere uit
leasemaatschappijen, autodealers, bandenfitters, onafhankelijke
autobedrijven en verhuurders. Het betreft een actieve vereniging
waarvan de leden zeer betrokken zijn. Dit omdat niet alleen hun
eigen bedrijven maar ook die van hun branchegenoten grote
belangen hebben bij het systeem. Daarom wordt er pro-actief werk
verzet door de leden van diverse (werk)groepen om ROB-Net naar
een hoger niveau te tillen.
Zo creëren wij doorlopend nieuwe mogelijkheden waardoor de
mobiliteitssector onderling haar administratieve processen nóg
gemakkelijker en effectiever kan afstemmen. Hier maken alle grote
leasemaatschappijen van Nederland en zeker 4.500+ leveranciers
dankbaar gebruik van.

ISAE 3000

Type 2

Voor de gebruikers is het heel belangrijk dat ROB-NET conform afspraken beschikbaar is en functioneert naar behoren. Daarom heeft de vereniging normen voor het beheer vastgesteld. Deze worden
voortdurend getoetst. Elk jaar vindt een externe toetsing plaats door gespecialiseerde auditors om te
controleren of de Vereniging ROB voldoet aan haar “control framework”. Dit is een set van eisen waarmee de betrouwbaarheid van het systeem en de organisatie wordt gecontroleerd. De externe auditors
brengen naar aanleiding van hun bevindingen een ‘assurance rapportage’ uit aan de vereniging.

Meer dan 60 leasemaat
schappijen in Nederland
maken gebruik van het
ROB-Net systeem.

Alles voor vooruitgang

ROB-Net in beeld

Leverancier
In ROB-Net kan de leverancier drie verschillende soorten werkopdrachten uitvoeren: Reparatie & Onderhoud, Winter-/
Zomerbanden en Banden Vervangen. Daarnaast kan er ook een aanvraag voor Vervangend Vervoer worden gemaakt in
ROB-Net. De interface van het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt. Binnen enkele minuten heeft de leverancier een werkopdracht of aanvraag voorbereid en ingediend bij de leasemaatschappij.

1.

AANMAKEN WERKOPDRACHT Zodra de leverancier het kenteken
en de meldcode van het lease
voertuig heeft ingegeven, worden
de object- en contractgegevens
er automatisch bijgezocht. Hierna
kan er door middel van de oranje
knoppen een type werkopdracht
worden gekozen.

Alles voor vooruitgang

Optimaal rendement voor de leverancier door
een directe, adequate behandeling van de aanvraag!

2.

ACTIVITEIT KIEZEN - Vervolgens
kan de leverancier een activiteit
kiezen voor de werkopdracht. Er
zijn meer dan 1700 activiteitcodes
in ROB-Net. Door gebruik te maken
van deze gegeneraliseerde codes is
het voor alle merken mogelijk een
aanvraag te verwerken in ROB-Net.

3.

ACTIVITEIT SPECIFICEREN Elke activiteit is voorzien van één
of meerdere Defect/Bewerking
combinatie(s). Een Defect is
bijvoorbeeld Gebroken, Gescheurd
of Vermist en een Bewerking is
Uitvoeren, Vervangen of Afstellen.
Vervolgens geeft de leverancier een
totaalbedrag voor de activiteit in.

Alles voor vooruitgang

4.

WINTER/-ZOMERBANDEN - Aan
de werkopdracht kan een bandenwissel worden toegevoegd. Hier
voert de leverancier informatie in
over de te demonteren banden
en te monteren banden. De reeds
bekende informatie in het systeem
zoals de bandenmaat wordt automatisch ingevuld. Dit zorgt ervoor
dat de leverancier de werkopdracht
nog sneller door kan zetten naar de
leasemaatschappij.

5.

KLAAR VOOR VERZENDEN - Zodra
de leverancier alle benodigde
activiteiten heeft ingevoerd, kan hij
akkoord aanvragen voor de werkopdracht bij de leasemaatschappij.
Voordat hij dit doet, ziet hij eerst
nog een overzicht van de werk
opdracht. Daarnaast kan de
leverancier nog een opmerking
meegeven voor de leasemaatschappij. Optimale communicatie
over het aftersales traject in één
systeem!

Alles voor vooruitgang

6.

VERVANGEND VERVOER - Naast
de zojuist getoonde werkopdracht,
kan de leverancier ook een Vervang
end Vervoer Aanvraag indienen. Hier
kan de inzetauto kenbaar worden
gemaakt. Daarnaast wordt het huurklassesysteem hier toegepast zodat
de leverancier een juiste vervangende auto inzet.

7.

OVERZICHT AANVRAGEN - In het
overzicht kan de leverancier alle
werkopdrachten terugvinden die
nog niet afgerond zijn. Daarnaast
geeft het overzicht informatie weer
zoals het kenteken, opdracht nummer en de soort aanvraag.
De status van de werkopdracht
geeft aan of deze bij de leverancier
(LEV) of de leasemaatschappij
(LM) is. AKK staat voor akkoord
en betekent dat de werkopdracht
uitgevoerd en gefactureerd mag
worden.
Zo is er altijd een snel overzicht
voor de leverancier waardoor hij
up-to-date is met de aanvragen!

Alles voor vooruitgang

Efficiënter werken
voor leasemaatschappijen

Leasemaatschappij
ROB-Net biedt de leasemaatschappij tal van mogelijkheden om bepaalde controles in te stellen voor de werkopdrachten
die de leverancier instuurt. Dit varieert van drempelbedragen tot vervangend vervoer, van automatisch akkoord tot
dubbel onderhoud. Zo is het systeem helemaal in te stellen naar de eigen waarden van een leasemaatschappij.
Zorgvuldig, efficiënt en snel!

1.

DREMPELBEDRAGEN - De
importeur levert drempelbedragen aan voor een leasevoertuig
gekoppeld aan een activiteit. Deze
drempelbedragen geven een prijsindicatie van wat de werkopdracht
mag kosten. In het geval dat een
importeur geen drempelbedrag
heeft aangeleverd, valt het systeem
terug op de instellingen van de
leasemaatschappij. Hierdoor is er
constante controle op de werkopdracht van een leverancier voordat
deze akkoord krijgt. Deze instelling
en kan de leasemaatschappij zelf
invoeren en beheren.

Alles voor vooruitgang

2.

OVERZICHT AANVRAGEN - In het
overzicht kan de medewerker van
de leasemaatschappij zien welke
werkopdrachten nog beoordeeld
dienen te worden. Deze kleuren
rood. Daarnaast kan er nog
gefilterd worden op het soort
aanvraag en de periode.

3.

WERKOPDRACHT - Zodra een
werkopdracht geen automatisch
akkoord krijgt, wordt deze door de
leasemaatschappij apart beoordeeld. Dit kan de medewerker doen
met behulp van onder andere de
afkeurredenen (Afwijzing) en het
opgegeven drempelbedrag. Met
behulp van de mogelijkheid ‘Opmerking’ kan de leasemaatschappij
de leverancier op weg helpen naar
een goedgekeurde werkopdracht.
Een optimaal systeem voor zowel
de aftersales communicatie als de
facturatie tussen leasemaatschappij en leverancier!

Alles voor vooruitgang

Contact
In ROB-Net gaat het om zorgvuldigheid, efficiency, gemak en snelheid. Het
systeem werkt efficiënt en is zeer gebruiksvriendelijk. Dit bewijzen de jaarlijks
2 miljoen transacties die goed, zorgvuldig en snel hun weg vinden tussen
leverancier en leasemaatschappij. Een prettige zekerheid voor degenen die
hechten aan gemak en precisie!
Heeft u interesse in ROB-Net? Neem dan contact op met Raymond Grether,
de directeur van de Vereniging ROB. Hij staat u graag te woord.

Raymond Grether
Directeur Vereniging ROB
+31 (0)30 227 1700
+31 (0)6 2908 5893

“De Curve”.
Ons gebouw wekt volledig zijn eigen stroom op met zonnepanelen. Het mossedumdak zorgt voor een betere infiltratie
van het regenwater. De CO2 gestuurde zoneluchtbehandeling en aanwezigheidsdetectors voor de verlichting zorgen ervoor dat er geen energie verspild wordt. De Curve krijgt energielabel A+++ en presteert 50% beter dan het bouwbesluit
vraagt op de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Het kantoorpand heeft een totale oppervlakte van in totaal 1.600 m2
waarvan de Vereniging ROB een gedeelte op de eerste verdieping huurt. Onder het gebouw is parkeergelegenheid.
Door de toepassing van veel glas in de gevels en weinig verlaagde plafonds heeft het gebouw een zeer transparante en
licht industriële uitstraling.

