
SUCCESVOL ADVERTEREN
Met WheelerDelta kunt u adverteren op alle voor u relevante occasionportals, waarbij een real-time koppeling wordt verzorgd met alle 

portals die dit ondersteunen. Uniek is de feedback die u ontvangt met uitgebreide informatie over de status van uw advertenties. Natuurlijk 

wordt ook uw eigen website real-time gevoed door WheelerDelta. Hierbij beschikt u ook direct over een professionele zoekmachine die gratis 

op de eigen site geplaatst kan worden.

WheelerDelta biedt een keur aan functionaliteiten die voor het beheer van uw occasions noodzakelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

actuele voorraadlijsten door een directe koppeling met uw bedrijfsvoorraad. Maar ook hulp bij het bepalen van het juiste commerciële-luxe 

niveau, het automatisch toevoegen van de juiste accessoires en automatische schoning van uw voorraad. WheelerDelta is ook het instrument 

als u onderdeel bent van een organisatie met meerdere vestigingen, waarbij u op alle mogelijke manieren inzicht heeft in hoeveel en waar er 

door elke vestiging wordt geadverteerd. 

U weet met WheelerDelta zeker dat u altijd voorop loopt en kunt inspelen op de laatste trends en ontwikkelingen. Continu worden de 

huidige functionaliteiten verbeterd en nieuwe toegevoegd enkel om te zorgen dat u zich kunt onderscheiden van uw concurrentie. U kunt 

zich focussen op de verkoop van auto’s en wij zorgen dat u kunt beschikken over de nieuwste technieken en toepassingen. 

OPTIMAAL OCCASIONBEHEER

BLIJF INNOVEREN

taGGleAuto.nl - 883651



++  Volledig inzicht in de status van uw advertenties

++  Gratis koppeling met uw bedrijfsvoorraad

++  Real-time koppeling met occasion portals

++  Gratis voorraadlijst eigen website

++  Zelf de benaming op internet bepalen

++  Geïntegreerde communicatiediensten 

++  Kenteken koppeling

++  Statistische management informatie

++  Koppelen van meerdere vestigingen

++  Onbeperkt foto’s en video toevoegen

AUTODATA biedt u als marktleider met WheelerDelta de basis voor optimaal occasionbeheer en alle handvatten om uw 

occasions succesvol te adverteren. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

HOE WERKT WheelerDelta UIT TE BREIDEN MET O.A.
Door middel van een directe koppeling met uw 

gevrijwaarde voorraad bij RDW beschikt u altijd over een 

actueel overzicht van uw voorraad. Handmatig invoeren 

is natuurlijk ook mogelijk, met of zonder kenteken.

Specifi ceer uw occasion met de juiste opties en 

accessoires en voeg in ruime mate foto’s en video toe. 

U kunt zelfs volledig automatisch een videopresentie 

maken met behulp van taGGleAuto.

Heel eenvoudig bepaalt u per occasion op welke portals 

u wilt adverteren. Door de unieke feedback module 

weet u direct of uw occasion naar wens geadverteerd is. 
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Personaliseer en professionaliseer uw eigen website met 

AWDsitePro.

 

MarktScan biedt u de unieke mogelijkheid om competitieve 

voertuigen te vergelijken met uw eigen aanbod.

 

Videopresentatie, mobiele website en social media in één.

Plaats automatisch uw gehele voorraad, inclusief gratis 

zoekmachine, op uw eigen Facebook pagina.


