
DE SLEUTEL NAAR
MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
IN DE WERKPLAATS

Een betere planning brengt veel voordelen met zich mee. Geen verloren tijd meer, 

minder chaos in de werkplaats, meer flexibiliteit én meer tevreden klanten. Hierdoor 

worden meer uren en onderdelen verkocht wat betekent: een stijging van de omzet. 

Waar wacht u nog op?

Plan-IT maakt plannen kinderlijk eenvoudig!    Januari 2022: versie 4.0



PLAN-IT PROEFRIT
DE IDEALE ONDERSTEUNING 
VOOR UW SALES

Hoe vaak komt het voor dat een klant zonder een proefrit te maken 
een auto bij u koopt? Waarschijnlijk niet zo vaak. Hoe vaak komt het 
voor dat klanten langskomen om een proefrit te maken en u ze teleur 
moet stellen omdat de auto niet beschikbaar is? Waarschijnlijk vaker. 
Plan-IT heeft hier dé oplossing voor.

ONLINE PLANMODULE
Plan-IT Proefrit is dé online planmodule die u 

inzet voor het beheren van proefritten, zowel voor 

nieuwe auto’s als voor occasions. Deze online 

planmodule integreert u in uw website en klanten 

vragen – 24/7 vanuit bijvoorbeeld thuis - een 

proefrit aan met de auto naar keuze.

Het vervangt het tweedimensionale 

aanvraagformulier op uw website. U weet van te 

voren welke klanten interesse hebben in welke 

auto’s. U zorgt dat de auto schoon, met volle tank 

en tijdig gereed staat bij aankomst van de klant en 

kunt ook ingrijpen wanneer de auto bijvoorbeeld is 

verkocht.

Zowel u als de klant kan een notificatie ontvangen 

van de gemaakte afspraak. U bespaart tijd, bent 

flexibeler in uw handelen naar de klant toe en u

verhoogt de conversie in de verkoop.

MULTI-TAAL
Plan-IT Proefrit is standaard beschikbaar in drie 

talen; Nederlands, Duits en Engels. Op verzoek is 

elke taal leverbaar. 

VOLLEDIGE WEBMODULE 
Plan-IT Proefrit is een volledige webmodule en 

importeert vanuit een koppeling uw auto’s in het 

programma, zodat u niet alle auto’s handmatig in 

hoeft te vullen. Er wordt tevens rekening gehouden 

met de beschikbaarheid van de auto, de vestiging 

waar de auto staat (welke u zelf ook beheert ) en 

er kan bijvoorbeeld een rijbewijscheck worden 

toegevoegd.

API
Door middel van onze API kunt u

gebruik maken van een eigen design dat precies 

aansluit bij uw huisstijl.
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Plan-IT Proefrit is een online planner die u inzet voor het beheren 
van proefritten, zowel voor nieuwe auto’s als voor occasions. 
De proefritplanner vervangt als het ware het tweedimensionale 
aanvraagformulier op uw website.

Plan-IT Proefrit is actief op verschillende niveau’s

IMPORTEUR/MERK
• Er kunnen auto’s worden aangemaakt op 

importeurniveau

• Door/voor dealer te reserveren voor bepaalde 

periode

• Importeur/merkdashboard met relevante 

statistische informatie over de aangesloten 

dealers (na wederzijds akkoord tussen dealer 

en importeur)

DEALER 
• Dealer kan de auto’s op zijn beurt weer 

aanbieden aan een vestiging tijdens deze 

periode

• Dealer kan ook eigen auto’s ter beschikking 

stellen

• Dealerdashboard met relevante statistische 

informatie op dealerniveau

VESTIGING 
• Vestiging kan de auto’s weer beschikbaar 

stellen voor klanten om een proefrit te maken

• Vestiging kan ook eigen auto’s ter beschikking 

stellen

• Vestigingsdashboard met relevante statistische 

informatie op vestigingsniveau

PLANNEN VAN EEN PROEFRIT
De klant selecteert bij de vestiging de auto 

waarvoor hij/zij een proefrit wil plannen en ziet 

vervolgens de beschikbaarheid. Deze is afhankelijk 

van de kalenders zoals deze ingesteld zijn via de 

importeur/dealer/vestiging.

• Alles werkt via API, de layout in de website 

kan volledig naar eigen wens worden 

vormgegeven.

Vervolgens maakt de klant zich bekend (evt. via 

rijbewijscheck) en plant de proefrit.
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IMPORTEUR/MERK
Importeur/merkdashboard met 

relevante statistische informatie 

over de aangesloten dealers

DEALER
Dealerdashboard met relevante 

statistische informatie op 

dealerniveau

VESTIGING
Vestigingsdashboard met 

relevante statistische informatie 

op vestigingsniveau

Alle afspraken kunnen in een 

centrale verkoop-agenda worden 

ondergebracht.

DASHBOARDS
We hebben ze al eerder benoemd, hierboven 

in het kort nog even toegelicht. Diverse 

dashboards mogelijk op importeur-, dealer- en 

vestigingsniveau. 

OCCASIONS
De proefritknop kan ook op occasionsites worden 

toegevoegd. Deze linkt direct door naar de Plan-IT 

Proefrit kalender van de betreffende dealer.

KOPPELINGEN MET O.A.
• Proefrit Manager (RDC);

• voertuiginformatiesystemen (o.a. Hexon, 

RDC);

• Lead-volgsystemen. (o.a. LeadHub, LEF);

• Document-validatie systemen (o.a. 

rijbewijscheck);

• SMS module
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VERVOLG
Een gemaakte proefrit afspraak komt binnen bij de 

vestiging en wordt gekoppeld aan een verkoper. 

De klant ontvangt een bevestiging via e-mail. De 

verkoper wordt vervolgens op de hoogte gebracht 

van de proefrit.

Verkoper ontvangt herinnering van de proefrit op 

de dag zelf

Klant ontvangt herinnering één dag voor 

afgesproken proefrit per sms

Afhandeling op de dag zelf wordt ondersteund door 

Plan-IT Proefrit. Bijvoorbeeld: klant zet zijn/haar 

handtekening bij het meenemen van de auto en 

weer bij het teruggeven van de auto

AD HOC 
Ideaal voor relatiedagen, waarbij u uw relaties 

uitnodigt om bijvoorbeeld in een nieuw model proef 

te rijden. Ook handig als u een show heeft met de 

feestdagen en uw collectie voertuigen speciaal wilt 

presenteren.

 √ Online planmodule voor proefritten

 √ Bespaart tijd, is flexibeler en verhoogt uw 

conversie

 √ Houd rekening met de beschikbaarheid & 

locatie van de auto

 √ Rijbewijscheck mogelijk

U weet van te voren welke klanten interesse hebben in welke auto’s, 
u kunt zorgen dat de auto’s gereed zijn bij aankomst en u kunt 
bijvoorbeeld schakelen wanneer de auto verkocht wordt.
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