
Je hebt al genoeg administratie en daar komen al die losse checklijsten en handgeschreven notities nog bij. 

Maar ja, je wilt wel structuur hebben op de werkvloer en transparant zijn naar je klanten. Dus de checklijsten zijn 

belangrijk. Met EVHC CHECKLIJSTEN bieden wij een papierloze oplossing. Stop met schrijven en onnodig heen 

en weer lopen en creëer fraaie digitale offertes en rapporten met foto’s in een handomdraai.

ONLINE, EFFICIËNT EN PAPIERLOOS

EVHC digitale checks bieden je altijd voordeel. Je brengt structuur aan in de wijze waarop monteurs inspecties 

uitvoeren. En je creëert ook een digitaal archief met alle bevindingen. Alles terugvinden door simpelweg een 

kenteken of vlootnummer in te toetsen. Met het EVHC dashboard houd je totaaloverzicht op werkvoortgang 

en historie. Nooit meer misverstanden over hetgeen afgesproken was.

GEÏNTERESSEERD? Neem direct contact op met Autoconnect Holland via telefoon: 0252 751 855 / 06 463 030 15 

of via e-mail: info@autoconnectholland.com of kijk op www.autoconnectholland.com voor meer informatie.

EVHC CHECKLIJSTEN 
Hét digitaal totaaloverzicht voor uw werkplaats!

>> TRANSPARANTIE

Overzichtelijke digitale 

rapporten met aandachtspunten 

en foto’s. Creëer ook digitale 

offertes in een handomdraai. 

>> TIJDSBESPARING

Stop met alles overtypen en 

onnodig heen en weer lopen. 

Voorkom miscommunicatie en 

bespaar tijd. 

>> MEER OMZET

Gestructureerd controles 

uitvoeren levert extra omzet op. 

Niets wordt vergeten of over 

het hoofd gezien.

Maak onbeperkt gebruik vanaf 

€ 45,- excl. BTW per maand!



GEÏNTERESSEERD? Neem direct contact op met Autoconnect Holland via telefoon: 0252 751 855 / 06 463 030 15 

of via e-mail: info@autoconnectholland.com of kijk op www.autoconnectholland.com voor meer informatie.

 
Wij attenderen u erop dat het voertuig 

XX-YY-ZZ controle vereist. 

Bel ons op: 0252751855 

Vriendelijke groet, 

Autoconnect Holland 

Opdrachten kunnen 

vooraf klaargezet 

worden. Handmatig 

of automatisch. 

Je kunt ook werk 

toewijzen aan een 

monteur. >>

Checks worden 

uitgevoerd op een 

tablet of smartphone. 

Selecteer of voer 

het vlootnummer of 

kenteken in 

en begin. >>

Aandachtspunten en 

defectomschrijvingen 

worden eenvoudig 

met pull down menu’s 

geregistreerd. >>

De status van de check 

is real time te volgen. 

Zodra de check voltooid 

is ontvangt de receptie 

een bericht via e-mail 

of pop-up melding. >>

Op te volgen punten 

worden vervolgens 

beoordeeld en in een 

handomdraai omgezet 

naar een digitale offerte. 

>>

De klant ontvangt een 

digitaal pdf-formulier 

inclusief eventuele 

foto’s. Je kunt ook als 

extra optie kiezen voor 

een videoboodschap. >>

Geautoriseerd 

werk wordt direct 

afgehandeld. Zaken 

die later opvolging 

vereisen worden in 

EVHC eenvoudig 

geagendeerd. >>

EVHC kan volledig 

automatisch 

herinneringen over 

uitgesteld werk of 

onderhoud sturen 

via e-mail en/of 

sms bericht. >>

Alles is eenvoudig 

op te volgen met ons 

overzichtelijke EVHC 

dashboard. Altijd en 

overal te openen 

via internet. >>

Standaard aanwezige 

rapportages 

ondersteunen 

bij het managen 

van je werkplaats.  

Beschikbaar 24/7 met 

enkele muisklikken.
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Hoe werken de EVHC CHECKLIJSTEN?
Digitaal totaaloverzicht voor uw werkplaats!

BELANGRIJK: Volledige integratie met bestaande systemen behoort tot de mogelijkheden. 

Start direct met digitale EVHC CHECKLIJSTEN voor maximale transparantie, tijdsbesparing en meer omzet!

10

65

9


