
DÉ NORM IN WAARDEBEPALING
De mogelijkheden en informatie die AutoScanPro u biedt zijn zeer uitgebreid. Natuurlijk blijven de gecertifi ceerde ATS prijzen beschikbaar. 

Daarnaast kunt u zelfs beschikken over meerdere onafhankelijke waardebepalingen. Op deze wijze beschikt u over meerdere referenties 

bij het waarderen van een voertuig. Ook essentiële informatie over de huidige conditie van het voertuig kan in het systeem worden 

geregistreerd. AutoScanPro is dus niet alleen dé norm voor al uw waardebepalingen, het biedt u ook volledig elektronisch taxatiedossier. 

Zoals u als geen ander weet is een correcte bepaling van het juiste commerciële luxeniveau de basis van elke waardebepaling. AutoScanPro 

biedt u hierbij alle benodigde hulp. Waarbij er allereerst een advies wordt uitgebracht over het specifi eke commerciële luxeniveau. Mocht er 

echter twijfel bestaan over het juiste commerciële luxeniveau dan biedt de intelligente Voertuig Identifi catie Module met behulp van enkele 

eenvoudige vragen uitkomst. Met de Voertuig Identifi catie Module bent u er altijd van verzekerd dat u het juiste commerciële luxeniveau 

waardeert. 

Niet alleen informatie over de advies verkoop-, inkoop- en handelsprijs maar ook over onderhoud, schade en conditie van het voertuig zijn in 

een handzaam overzicht beschikbaar binnen AutoScanPro. Er wordt u getoond wie, wanneer, hoe laat een taxatie heeft uitgevoerd. Kortom 

het gehele dossier binnen handbereik. Bovendien wordt alle informatie binnen AutoScanPro beschikbaar gesteld aan alle DMS leveranciers in 

Nederland. Daarnaast is alle informatie vanuit AutoScanPro met één muisklik beschikbaar binnen Autodata WheelerDelta.

WAARDEER ALTIJD HET JUISTE COMMERCIËLE LUXENIVEAU

VOLLEDIG ELEKTRONISCH TAXATIEDOSSIER

WheelerDelta
VOLLEDIG INTEGREERBAAR MET



++  ATS waardebepalingen

++  Meerdere waardebepalingen, meerdere referenties

++  Adviesbepaling commerciële luxeniveau

++  Hulp bij bepaling commerciële luxeniveau

++  Enorm veel detailinformatie

++  Volledige NAP historie

++  Integratie met DMS’en en AWD

++  Conditie van het inruilvoertuig

++  Registratie laatste servicebeurt

++  Registratie aanwezige schade

++  Volledig taxatiedossier

++  Eenvoudige doorkoppeling naar uw handelaren

AutoScanPro niet alleen de norm voor al uw waardebepalingen, maar ook een volledig taxatiedossier!

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

HOE WERKT AutoScanPro
Voer het kenteken en de kilometerstand in en voer 

desgewenst gelijk een NAP controle uit. Kies vervolgens 

het juiste commerciële luxeniveau of laat u ondersteunen 

door de intelligente Voertuig Identifi catie Module.

Laat u tot in detail informeren over de specifi caties 

van het voertuig en voeg, indien nodig, specifi eke 

accessoires toe. Registreer daarnaast alle informatie 

over de huidige conditie van het voertuig.

Geef aan of u meerdere referenties wilt bekijken 

en bepaal de meest optimale inkoopprijs. Genereer 

tenslotte een taxatierapport voor de klant en sla het 

totale taxatiedossier op voor uw eigen administratie.
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UIT TE BREIDEN MET O.A.

De basis voor optimaal occasionbeheer en succesvol adverteren. 

U kunt zich focussen op de verkoop van auto’s en wij zorgen dat u 

kunt beschikken over de nieuwste technieken en toepassingen.

MarktScan biedt u de unieke mogelijkheid om competitieve 

voertuigen te vergelijken met uw eigen aanbod. Het biedt u 

inzicht in het occasionbeleid van uw concurrentie, inzicht welke 

u een uitstekende basis biedt voor uw eigen occasionbeleid.


