
EVHC-Lite kenmerkt zich door een zeer eenvoudig  implementatie met direct resultaat 
 

 Meer omzet  
 Hogere efficiëntie  
 Meer rendement  
 Verbeterde klanttevredenheid  

 
 

Electronic Vehicle Health Check – Lite (EVHC – Lite) 



Hoe het werkt 

Werkplaats bezoek 

Check uitvoeren op 
een Tablet, incl. 

foto’s (optie video) 

Uitkomsten online 
voor receptie 

Digitale offerte 

Autorisatie 
goedgekeurd werk 

Overige werk 
agenderen voor 

opvolging 

Klant rapport, incl. 
foto’s (optie video) 

Versturen 
herinneringen 

Werkplaatsbezoeken combineren met vaste checks om meerwerk structureel te herkennen, eenvoudig te registreren 
en professioneel op te volgen. De checks worden uitgevoerd op een iPod/iPad/Tablet of pc via EVHC en de uitkomsten 
staan direct online (inclusief foto’s / video) voor verdere afhandeling door het magazijn en de receptie. 
 



In de werkplaats 

Werkproces gestructureerd 
  Diverse standaard checks beschikbaar  
  Checks op maat te creëren 
  Werk efficiënt ingedeeld in heldere categorieën 
  Duidelijke defectomschrijvingen 
  Snelle input met één druk op de knop 
  Extra aandachtspunten, foto’s en notities eenvoudig toe 

te voegen 
  Video optie 
  Minder wachttijd, efficiënte tijdsbesteding 
 Tablet , Smartphone of Laptop.  Apple, Androïde en 

Windows compatible 



Receptie en magazijn 

 Status werkzaamheden real time volgen 
 Checkresultaten digitaal ontvangen 
 Eenvoudig  creëren van digitale klantoffertes inclusief foto’s (optie video) 
 Digitale vastlegging van  alle gemaakte afspraken 
 Automatische agenda voor onderhoud, APK, mobiliteitspassen en uitgesteld werk  
  Volledig automatische E-mail en SMS verzending voor opvolging 

 



Managemant 

 Heldere werkproces 
 Zeven dagen per week, 24 uur per 

dag toegang tot relevante kpi’s 
 Real time toezicht op prestaties en 

inzicht in resultaten: 
 
 



Voor de klant 

Duidelijke en gedetailleerde rapportage inclusief 
handtekening technici 

  Eenvoudige en nauwkeurige werkomschrijvingen 
  Vermelding toekomstige werkzaamheden en 

kosten, inclusief geplande data  
 Vermindert stress door onverwachte kosten 
  Alles elektronisch opgeslagen voor snelle 

referentie, e-mail, opvolging, etc. 
  Betrokkenheid, transparantie, proactieve service 
 

Wij attenderen u erop dat uw auto 
94-ZR-JP APK vereist. Neem a.u.b. 
contact met ons op. Autobedrijf 

Weijers B.V. 
(+31252751855) 
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