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Introductie 

1. UBench International 

Al meer dan 15 jaar levert UBench een innovatieve oplossing voor 
de automotive sector. Het digitale ecosysteem laat toe om in real-
time unieke data te verdelen onder de verschillende stakeholders. 
Het resultaat? Lagere kost, vermindering van de administratieve 
lasten en een veel sneller oplossing voor de bestuurder.


UBClaims werkt naadloos samen met verschillende carrosserie-pakketten in de Belgische 
markt en ook de calcuatie-tool GTMotive is volledig geïntegreerd in het platform.


www.ubenchinternational.com


2. GTMotive 

Het softwarepakket GT Estimate is een eenvoudige database 
oplossing waarmee gebruikers de kosten van de reparatiekosten 
aan een voertuig kunnen berekenen na een ongeval, mechanische 
pech of inspectiediensten.


De database met prijzen en referenties van voertuigonderdelen wordt gebruikt in 22 
Europese landen en in Zuid Afrika. GTMotive is het resultaat van een strategische alliantie 
tussen het Europese GTMotive en het Amerikaanse bedrijf Mitchell International.


www.gtmotive.com


3. CarRoll 

CarRoll zorgt voor een vereenvoudigde en verbeterde communicatie 
dankzij het UBClaims platform en het gebruik van GTEstimate. Daarnaast 
organiseert CarRoll ook verschillende opleidingen rond de calculatietool 
van GTMotive en zijn we uw aanspreekpunt voor al uw vragen!


www.carRoll.be
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Praktisch 
1. Inloggen 

De inlogpagina van het UBClaims-platform vindt u op:


http://www.ubenchinternational.com


Via de login knop komt u op het volgende scherm terecht:


Vervolgens krijgt de gebruiker de vraag om zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te 
vullen.


2. Instellingen 

Met de knop waarop zijn naam staat, kan de gebruiker verschillende instellingen voor zijn 
eigen account aanpassen.


Dit menu bestaat uit drie submenu's:


- Profiel

- Wachtwoord

- Dashboard
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2.1. Profiel


Via het submenu 'Profiel' past de gebruiker eenvoudig zijn contactgegevens aan.


Naam 

De naam staat los van de accountnaam. Hij is ook te zien op de 'Profiel'-knop onderaan 
links op het scherm.


Look and feel 

De gebruiker kan de gepersonaliseerde 'look and feel' activeren of deactiveren. 
Standaard heeft de pagina de standaardkleuren en wordt het logo van UBench 
weergegeven. Het logo bovenaan links op het scherm, de actieve menu's en de gekleurde 
knoppen worden aangepast naargelang van de geselecteerde 'look and feel'. 

Als er nog geen logo geactiveerd is, kan de gebruiker er één (bij voorkeur in .png- of .svg-
formaat met een doorzichtige achtergrond) sturen naar servicedesk@ubench.com.


Standaarduitzicht van de lijsten 

De accounts van afdelingshoofden kunnen voorzien worden van een filter. Als deze filter 
geactiveerd is, kan het afdelingshoofd door middel van een dropdownmenu de schermen 
van zijn collega's overnemen.
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2.2 Wachtwoord


Iedere gebruiker kan zijn wachtwoord zelf aanpassen. Het enige wat hij moet doen, is het 
huidige wachtwoord en twee keer het nieuwe wachtwoord invullen.




Instructies voor de keuze van een wachtwoord 

Gelieve rekening te houden met het volgende wanneer u een nieuw wachtwoord instelt:


- Het wachtwoord moet minstens acht karakters lang zijn.

- Het wachtwoord moet minstens één hoofdletter en één kleine letter bevatten.

- Het wachtwoord moet minstens één cijfer bevatten. 

- Het mag maximaal drie identieke karakters na elkaar bevatten (bv. 'aaa' of ‘000').

- Het mag maximaal drie opeenvolgende karakters na elkaar bevatten (bv. 'abc' of '123').

- De naam van de account mag geen deel uitmaken van het wachtwoord.


We raden sterk aan om een uniek wachtwoord te gebruiken. Zulke wachtwoorden kunt u 
aanmaken op websites zoals Password Generator.
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2.3. Dashboard


In het submenu 'Dashboard' zijn de verschillende dossier-statussen te vinden. De 
gebruiker hier de statussen kiezen die hij wil opvolgen in de takenlijst. 


3. Herstelling 

Om welk type herstelling het ook gaat, de gebruiker kan elk dossier afhandelen volgens 
dezelfde vijf stappen:


A. Opdracht: het scherm waarin de opdracht aanvaard wordt, bevat de belangrijkste 
informatie die de gebruiker nodig heeft om een ongevaldossier efficiënt af te handelen.


B. Planning: op dit scherm staan de contactgegevens van de bestuurder, net als de 
datum waarop de controle plaatsvindt en die waarop het voertuig wordt binnengebracht 
voor herstelling. Op basis van de eisen van de opdrachtgever kan men hier het 
vervangvoertuig en/of de dienst afzetten/weer naar huis brengen inplannen. 


C. Bestek: men kan het bestek manueel of via een link met Planmanager invoeren, met 
GTMotive berekenen of vanuit Informex importeren en vervolgens ter goedkeuring 
voorleggen aan de expert.


D. Herstelling: na het akkoord van de expert kan men hier de verdere herstellingswerken 
en het voorziene einde ervan inplannen. 


E. Factuur: wanneer alle voorgaande stappen voltooid zijn, kan de gebruiker het 
goedgekeurde bestek automatisch omzetten in een factuur. Die heeft een datum en een 
eigen referentie voor de facturering.
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3.1. Dashboard


Na het inloggen komt de gebruiker bij het dashboard terecht.

Standaard bestaat het dashboard uit vijf zones:


Header: bevat het logo en een zoekmodule.


Filters: hiermee kan de gebruiker de dossiers filteren op basis van het wagenpark van de 
opdrachtgever of van de aangeboden diensten.


Centraal paneel: toont de lijst van de recentste dossiers en een overzicht van de laatste 
mededelingen.


Takenbalk: geeft een zicht op de geopende dossiers, die worden gerangschikt op basis 
van de huidige status van het dossier.


Navigatiebalk: onderaan bevindt zich de navigatiebalk, die toegang biedt tot enkele 
basisfuncties. 


3.1.1. Header




Bovenaan elk scherm is de header te vinden. Deze bestaat uit een logo (dat de gebruiker 
in één klik terugbrengt naar het dashboard) en een zoekveld.

Met deze zoekmachine kan men dossiers oproepen op basis van een referentienummer 
of een nummerplaat.


3.1.2. Filters


Als de gebruiker verschillende wagenparken beheert, op 
verschillende sites gevestigd is of meerdere diensten 
aanbiedt, verschijnen hier andere filtermogelijkheden. 


De filter 'Vloot' beperkt de dossierlijst tot de 
schadegevallen van het geselecteerde wagenpark, 
ongeacht of deze dossiers op één of op meerdere sites in 
behandeling zijn.


Met de filter 'Service' verschijnt een overzicht van de 
dossiers op basis van de vestigingseenheid. Als een 
gebruiker deze filter gebruikt, krijgt hij onmiddellijk een 
overzicht per wagenpark.
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3.1.3 Centraal paneel


Hier zijn verschillende submenu's te vinden die de gebruiker naar keuze kan uitvouwen of 
verbergen. 


Dashboard 

Dit scherm toont op basis van de keuzes die in de filters en de takenbalk gemaakt zijn de 
te behandelen dossiers, gerangschikt volgens prioriteit. Met behulp van de pictogrammen 
kan de gebruiker kiezen op welke manier de lijst getoond wordt:


Lijst geeft een samenvatting van de dossiers met de volgende onderverdelingen: Logo 
van het merk, nummerplaat, voertuig, datum en klant.

Vignetten toont dezelfde informatie in de vorm van miniaturen (eventueel voorzien van 
een foto van het voertuig dat in een ongeval verwikkeld is).


Op basis van zijn voorkeuren vindt de gebruiker hier tot tien lijnen met vignetten en 
minimaal drie kolommen.




Het Prikbord toont een lijst van berichten aan de gebruiker.
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3.1.4. Takenbalk


De takenbalk toont een overzicht van de geopende 
dossiers en rangschikt ze volgens status. De 
dossiers worden geklasseerd volgens de volgende 
categorieën:


Opdracht: de nieuwe dossiers worden automatisch 
van de leasingmaatschappij of van de 
wagenparkbeheerder naar de account van de garage 
gestuurd. Via een overzichtspagina vindt de 
gebruiker hier alle nieuwe opdrachten terug en kan 
hij ze aanvaarden.


Planning: de nieuwe opdrachten moeten in de agenda worden ingepland. Op deze 
manier kunnen alle partijen het verloop van de herstelling volgen.


Bestek: de dossiers met deze status wachten op de invoer van een bestek, dat ter 
goedkeuring voorgelegd zal worden aan de expert.


In afwachting van beslissing: deze dossiers zijn in afwachting van de beslissing van de 
expert.


Afgekeurde offerte: bij een negatieve beslissing van de expert moet een nieuw bestek 
worden opgemaakt. Daarbij moet men rekening houden met de opmerkingen die uit de 
expertise naar voor zijn gekomen.


Eindberekening: na goedkeuring door de expert wordt het bestek gevalideerd en kan de 
herstelling beginnen.


In afwachting van beslissing klant: deze dossiers wachten op de goedkeuring van de 
klant voor met de herstelling begonnen wordt.


Waarschijnlijk total loss: wanneer de expert een voertuig total loss verklaart, wordt de 
eigenaar van het wagenpark om bevestiging gevraagd. Dossiers in afwachting van deze 
beslissing bevinden zich hier.


Bestuurder inlichten: herinneringsveld om contact op te nemen met de bestuurder na de 
herstelling.


Check-out: afgewerkte voertuigen die klaarstaan om door de bestuurder opgehaald te 
worden.


Herstelling: voertuigen die worden hersteld of waarvoor de herstelling gepland is.
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Factuur: dossiers waarvoor de factuur opgesteld moet worden. Zodra de datum- en 
referentievelden ingevuld zijn, wordt de factuur automatisch opgesteld en verstuurd naar 
de opdrachtgever.


Bestelling onderdelen 
Planning bestelling onderdelen 
Goedkeuring onderdelen


De gebruiker kiest zelf welke taken hij te zien krijgt in de takenbalk zonder zijn profiel. Op 
die manier kan hij alleen de taken volgen die voor hem van belang zijn. 


3.1.5. Navigatiebalk


Onderaan het scherm is de navigatiebalk te vinden. Deze blijft altijd beschikbaar, 
ongeacht de status van het dossier.


 


Uitloggen: met deze knop kan de gebruiker uitloggen uit de toepassing. Hij wordt 
automatisch uitgelogd zodra hij één uur lang niets meer heeft gedaan.


Service Desk: stuurt de vraag van de gebruiker per e-mail naar de Service Desk (het e-
mailadres van de gebruiker wordt automatisch ingevuld). Als vanuit een dossier een vraag 
wordt verstuurd, wordt ook de referentie automatisch ingevuld.


Info: toont de laatste versie van de toepassing en verschillende links naar de 
gebruikershandleiding.


Profiel: bevat alle informatie van de huidige gebruiker. De gebruiker kan deze gegevens 
(e-mail, naam, telefoonnummer) vrij aanpassen. Hij kan ook het wachtwoord wijzigen via 
dit menu.


Home: Deze knop brengt de gebruiker terug naar het startscherm. Dat kan ook door op 
het logo links bovenaan het scherm te klikken.


Volledig scherm: minimaliseert de filter- en takenbalk. Deze onderdelen gaan opnieuw 
open door nogmaals op deze knop te klikken.


Tijdlijn: toont de vandaag behandelde dossiers. Deze lijst wordt elke nacht geleegd.
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3.2.Dossier


3.2.1. Opdracht


Wanneer een dossier wordt toegewezen aan een hersteller, verschijnt het onmiddellijk in 
de takengroep 'Opdracht' van de hersteller.

Wanneer de gebruiker een nieuw dossier opent, komt hij in het scherm van de opdracht 
terecht. Dit scherm bevat naast een beschrijving van de omstandigheden ook de 
contactinformatie van elke partij.


Onderaan het scherm kan de opdracht worden aanvaard. Dat gebeurt automatisch 
wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in een van de andere taken.

In het opdrachtscherm krijgt de hersteller een overzicht van zijn nieuwe dossier, met de 
informatie die nodig is om het te behandelen:


Schematische voorstelling van het eerste raakpunt bij de botsing en de beschadigde 
onderdelen van het voertuig.


De omstandigheden van het ongeval worden beknopt beschreven onder het schema 
van het voertuig.
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Vervangvoertuig: een checkbox toont of er een vervangvoertuig voorzien moet worden 
voor de klant.


De gegevens van de klant, de verzekeraar, de expert en de Driver Desk worden hier 
verzameld.


Tijdlijn: op de tijdlijn is te zien op welk moment het dossier aangemaakt is en wie dat 
heeft gedaan.


Bijkomende opmerkingen worden in voorkomend geval ook getoond.


Boven de schematische voorstelling vindt de gebruiker ook specifiekere informatie over 
de volgende punten:


De informatie over het contract (informatie over het contract, financiële gegevens, 
verzekeringen, categorie van vervangvoertuig) wordt weergegeven door op de einddatum 
van het contract te klikken.


De gegevens van de klant of van de bestuurder verschijnen als men op hun naam klikt. 
Naast de links is ook een interactieve kaart te vinden.


Met behulp van de printer kan de gebruiker een samenvatting van de informatie uit het 
opdrachtscherm afdrukken.


Zodra het dossier aanvaard is, verdwijnt het uit het takenblok 'Opdracht' en gaat het naar 
'Planning'.
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3.2.2. Planning


Zodra de opdracht aanvaard is, wordt het dossier in de status 'Planning' geplaatst. Op 
het scherm kan de gebruiker de verschillende data ingeven, zodat elke partij een duidelijk 
zicht heeft op het verloop van de herstelling.


De gegevens van de klant en de bestuurder worden herhaald in het bovenste gedeelte, 
zoals in het opdrachtscherm. Als men op deze namen klikt, verschijnt er bijkomende 
informatie. Het telefoonnummer is hier onmiddellijk zichtbaar.


Het planningscherm bestaat uit vier zones. Naargelang van het dossier moeten niet alle 
zones worden ingevuld. 


A. Afspraak 

Onder 'Afspraak' staan drie data die van belang zijn voor het verloop van de herstelling.


Inspectie: de datum waarop het voertuig in de werkplaats verwacht wordt voor het 
opstellen van het bestek.


Herstelling: de datum waarop de herstelling normaal gezien begint. Deze datum kan 
worden vastgelegd zodra een eerste bestek opgesteld is na de inspectie en, indien nodig, 
na het bezoek van een expert.


Opnieuw contact opnemen met klant: dit is geen verplicht veld, maar het kan een 
handige herinnering zijn om een afspraak te maken met de klant voor de afhaling van het 
herstelde voertuig. Bovendien zijn aanvullende aantekeningen mogelijk, indien de persoon 
die de afspraken maakt dit wenst.
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Geen herstelling kan worden gebruikt als:

- de klant niet bereikt kon worden om een inspectie in te plannen;

- er geen of verwaarloosbare schade is;

- de einddatum van het contract bereikt is.


Verplaatsen naar is alleen toegankelijk voor herstellers die deel uitmaken van eenzelfde 
groep en voor wie deze optie geactiveerd is.


B. Vervangvoertuig


Als dit voorzien is in het contract, kan de klant een vervangvoertuig krijgen. Deze optie 
wordt automatisch aangegeven door de Driver Desk. De hersteller kan ze ook deactiveren 
als de bestuurder geen vervangvoertuig wil tijdens de werken. Daarnaast is in dit luik alle 
informatie te vinden over het type vervangvoertuig dat in het contract voorzien is.


C. Dienstverlening aan huis


Is in het contract voorzien dat het voertuig thuis wordt opgepikt en weer wordt 
teruggebracht? Dan is hier de aanverwante informatie te vinden.

Het thuisadres en het werkadres (uit het contract) zijn al ingevuld. Als de bestuurder wil 
dat het voertuig op een andere plaats wordt afgehaald, kan dit genoteerd worden onder 
de knop 'Ander'.

Net als bij het vervangvoertuig kan de bestuurder ervoor kiezen om geen gebruik te 
maken van deze dienst. Alleen in dat geval kan de hersteller de dienstverlening aan huis 
annuleren.


D. Tijdlijn


Geeft een overzicht van de verschillende planningsactiviteiten. Als een hersteller 
meerdere accounts gebruikt voor zijn personeelsleden, zijn hier de veranderingen te zien 
die iedere gebruiker heeft aangebracht. 


Taken:


als hersteller moet u contact opnemen met de klant of de bestuurder om een geschikte 
datum vast te leggen om de schade te ramen en met de herstelling van start te gaan. 


! Tip: de twee verplichte velden in de planning zijn de inspectiedatum en de 
herstellingsdatum. Als alleen de herstellingsdatum ingevoerd is, worden de 
inspectiedatum en de datum waarop contact opgenomen moet worden met de klant 
automatisch hieraan aangepast. 


! Opgelet: Is de optie 'Geen herstelling' geselecteerd en wordt het dossier opgeslagen? 
Dan wordt het automatisch afgesloten en is er geen enkele wijziging aan het dossier meer 
mogelijk.
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Als alleen de inspectiedatum ingevuld is, blijft het dossier in de planning staan met een 
'due date' die gelijk is aan het moment van de inspectie. Tegelijkertijd wordt de taak 
'Bestek' geactiveerd met dezelfde 'due date'.


3.2.3 Bestek


Zodra het voertuig in de werkplaats wordt aangeboden, kan de hersteller beginnen met 
de evaluatie van de schade. Op basis van deze eerste inspectie wordt een bestek 
opgesteld, dat vervolgens ter controle voorgelegd kan worden aan een expert. 


Zodra een inspectiedatum is ingevuld in de planning, wordt het dossier beschikbaar in de 
taak 'Bestek'.


In de bestekfase kunnen zich vier subtaken voordoen:


A. Bestek: na de planning bevindt het dossier zich in de status 'Bestek'. Nog geen enkele 
actie is ondernomen voor een bestek. 


B. In afwachting van beslissing: nadat het bestek opgesteld en opgeslagen is, wordt het 
ter goedkeuring voorgelegd aan de expert.


C. Afgekeurde offerte: als de expert niet akkoord gaat met de initiële offerte, zal hij het 
bestek weigeren. Hij brengt de hersteller op de hoogte waarom en bezorgt hem zijn 
opmerkingen. Deze laatste kan dan zijn offerte aanpassen op basis van de opmerkingen 
van de expert. Zodra de offerte aangepast is, moet het dossier opnieuw worden 
opgeslagen en ter controle worden voorgelegd aan de expert. 


D. Eindberekening: na goedkeuring door de expert gaat het dossier naar de status 
'Eindberekening'. De herstelling kan dan van start gaan volgens het laatst opgestelde en 
aanvaarde bestek. Zodra de herstelling klaar is, vinkt de gebruiker het vakje 
'Eindberekening' aan om naar de volgende taak over te gaan.


Naargelang van de configuratie van de account bestaat het bestekscherm uit een of 
meerdere velden, die verdeeld zijn over luiken met dezelfde naam.
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A. Bestek 
Voor de gebruiker overgaat tot het opstellen van het bestek, moet hij de 
kilometerstand van het voertuig invoeren. Als dit veld niet ingevuld is, ontvangt de 
gebruiker een herinnering dat deze informatie verplicht is. 
 
Een bestek kan op verschillende manieren worden ingevoerd, naargelang van de 
account van de gebruiker: 
 
Manuele invoer: het bestek kan manueel worden ingevoerd met behulp van de 
voorziene velden (categorie, catalogusreferentie, omschrijving, hoeveelheid en 
eenheidsprijs). De benaming is een verplicht veld. 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GTMotive: als de account geconfigureerd is voor GT Motive, kan de hersteller via de 
knop 'Berekenen' een gedetailleerd bestek opstellen met behulp van deze toepassing. 
 
Audatex: in UBClaims kan een Audatex-bestek worden opgeslagen als .txt-bestand. 
De velden worden dan automatisch overgenomen en ingevuld in de juiste zones.


 

B. Expertise 
Onder het tabblad 'Expertise' zijn alle gegevens te vinden die de expert nodig heeft. 
De beslissing van de expert is hier ook zichtbaar, net als zijn eventuele opmerkingen. 
Zelfs als het tabblad gesloten is, kunt u de gegevens van de expert nog terugvinden in 
de titel.


C. Tijdlijn 
Als binnen eenzelfde dossier meerdere bestekken opgesteld werden, kan men de 
vorige bestekken raadplegen onder het tabblad 'Tijdlijn'. 
 
Nadat het eerste bestek ingevoerd is, wordt dit ter goedkeuring naar de expert 
gestuurd. Het dossier gaat dan naar de status 'In afwachting van beslissing’. 
In het dossier wordt de taak 'Bestek' in het grijs gezet, wat betekent dat een 
tussenkomst van buitenaf verwacht wordt.  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Op basis van de beslissing van de expert kunnen zich verschillende scenario's 
voordoen: 
 
- In geval van goedkeuring door de expert gaat het dossier naar de status 
'Eindberekening'. De werken kunnen beginnen en bij teruggave van het voertuig aan 
de klant kan 'Eindberekening' worden aangevinkt in de taak 'Bestek'. 
 
- Als de expert niet akkoord gaat, gaat het dossier naar de status 'Afgekeurde offerte'. 
In dat geval moet er een nieuwe offerte worden opgesteld op basis van de 
opmerkingen van de expert. 
 
- Als de schade leidt tot buitengebruikstelling van het voertuig, gaat het dossier naar 
de status 'Waarschijnlijk total loss'. In deze dossiers worden de knoppen van de taken 
grijs gemaakt. Dat betekent dat geen enkele andere behandeling verwacht wordt 
vanwege de gebruiker. Zodra de total loss bevestigd is, wordt het dossier automatisch 
afgesloten.


3.2.4. Herstelling


Wanneer het bestek goedgekeurd is en het voertuig beschikbaar is in de werkplaats, kan 
de hersteller de werken opstarten. 


Zodra de begindatum van de werken ingevoerd is, gaat het dossier naar de status 
'Herstelling'. Het dossier blijft in deze status tot de gebruiker meldt dat het 
vervangvoertuig is teruggebracht of (wanneer er geen vervangvoertuig werd geleverd) tot 
de bestuurder het herstelde voertuig heeft afgehaald.


Er zijn verschillende tabbladen beschikbaar: 


UBench International 
Antoine Coppenslaan 27 
B - Turnhout Page   of  19 29

www.ubenchinternational.com 
T +32 2 669 14 26 

servicedesk@ubench.com

mailto:servicedesk@ubench.com


  

Uitvoering 

Het eerste tabblad bevat de data voor de uitvoering van de werken. Hier kunt u naast de 
begindatum en de voorziene einddatum van de werken ook de nodige opmerkingen 
noteren.

Als de voorziene einddatum van de werken verandert, krijgt de gebruiker de vraag om de 
reden voor deze vertraging te verduidelijken via een aanvullend dropdownmenu.


De verschillende mogelijkheden zijn:

- Backorder

- Lak

- Bestuurder

- Expert

- Vervangvoertuig

- Belettering


Het einde van de herstelling wordt gemeld door het vakje 'Herstelling voltooid' aan te 
vinken.
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Check-out 

Het tweede tabblad bevat twee keuzevakjes die na elke taak aangevinkt moeten worden.

! Tip: als u 'Voertuig afgehaald' aanvinkt, wordt het veld 'Bestuurder ingelicht' 
automatisch aangevinkt.


3.2.5. Factuur


Wanneer alle verplichte velden van de voorgaande taken ingevuld zijn, gaat het dossier 
naar de status 'Factuur'. 


Zodra de gebruiker de datum en de referentie van zijn factuur heeft ingevuld volgens zijn 
eigen boekhouding, maakt het systeem automatisch een factuur aan met daarin het 
bedrag van het goedgekeurde bestek.Deze factuur kan onmiddellijk worden 
geraadpleegd door de Claims Office van de eigenaar van het wagenpark.

Als alle velden van de herstellingsprocedure ingevuld zijn, wordt het dossier afgesloten. 

Nadat de factuur opgeslagen is, kan de gebruiker een pdf-versie ervan raadplegen onder 
het tabblad 'Factuur'.


Deze pdf kan worden opgeslagen vanuit dit scherm. Als u meerdere facturen tegelijk wilt 
raadplegen, raden we u wel aan om de factuurlijst in de takenbalk te gebruiken.
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3.3 Details van het dossier


Vier icoontjes zijn beschikbaar in het centrale gedeelte onderaan het scherm. Deze 
icoontjes leiden naar pagina's waar aanvullende informatie beschikbaar is voor de 
hersteller. 


- Voertuig

- Contract

- Klant

- Leveranciers


3.3.1. Informatie over het voertuig
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3.3.2. Informatie over het contract


3.3.3. Informatie over de klant
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3.3.4. Informatie over de leveranciers
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4. Communicatie 

Rechts bovenaan in het centrale paneel bevinden zich de communicatie-iconen:


Elk icoontje komt overeen met een bepaalde vorm van communicatie.


4.1. Memo


De gebruiker kan hier een memo maken en de parameters van de bestemmeling en de 
weergave kiezen.
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4.2. Berichten


De gebruiker kan dankzij een icoontje op het UBench-platform een bericht versturen naar 
alle verbonden partijen of per e-mail.
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4.3. Documenten


Deze functie maakt het mogelijk om verschillende soorten documenten te klasseren en op 
te slaan in een dossier.
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4.4. Communicatie


Alle communicatie rond een bepaald dossier is hier beschikbaar.
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4.5. Foto’s


Hier kan men digitale foto's uploaden, downloaden of wissen.

Ze kunnen ook worden toegewezen aan categorieën (algemene foto's, schadefoto's, 
foto's van documenten enz.).
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