BIJLOOP
Sinds jaar en dag worden er tussen de dealer en de importeur afspraken gemaakt over uit te keren bedragen bij verkoop
van specifieke modellen, aantallen of een mix hiervan. Binnen de automotive zijn de veelgebruikte termen voor dit
principe: ondersteuning, bonus of bijloop. Binnen WinCar wordt bijloop gebruikt als term om het zojuist beschreven
fenomeen aan te duiden.
De bijloop bestaat uit twee aspecten:
1. De bijloopregeling (de richtlijnen van de gemaakte afspraak met de importeur)
2. De bijloopregistratie (de registratie van een specifieke regeling op een offerte, order, verkoop of rechtstreeks op
een kenteken)
De bijloopregelingen kunnen qua criteria en bedragen enorm afwijken van elkaar. Daardoor is het lastig om een goed
inzicht te krijgen in wat u als dealer nog aan bedragen kunt verwachten van de importeur. Daarnaast heeft de verwachte
bijloop ook invloed op individuele transactieresultaten. Om de verkoopafdeling op de juiste wijze aan te sturen is het
essentieel om ook de nog te ontvangen bijloop mee te nemen in de transactieoverzichten.
Veel dealers hebben een grote uitdaging met het goed registreren van de regelingen, het inzicht verkrijgen in de
openstaande bijloop en wat er nog verwacht kan worden aan bedragen van de importeur. Daarom heeft WinCar de
bijloop module ontwikkeld.
Via de bijloop module kunnen diverse regelingen aangemaakt worden. Of deze regelingen nu gebaseerd zijn op een
percentage van de verkoop, een percentage van de inkoop, een vast bedrag of een bepaald volume aan verkopen.
Vervolgens kunnen de aangemaakte regelingen eenvoudig worden geregistreerd op een offerte, order, verkoop of
rechtstreeks op een kenteken. Hierdoor is de geregistreerde bijloop direct inzichtelijk in het transactieoverzicht.
Daarnaast vindt er een financiële verslaglegging plaats waardoor ook inzicht wordt verkregen in de verwachte, nog te
ontvangen en daadwerkelijk ontvangen bonussen op grootboekniveau.
Op basis hiervan biedt de bijloop interface u de volgende voordelen:
Simpel en snel registreren van bijloop op offerte, order, verkoop of direct op een voertuig.
Altijd inzicht in nog te ontvangen bonussen van de importeur.
Overzichtelijke rapportages ten behoeve van de aansluiting met het financiële pakket.
Volledig transactieoverzicht van voertuigen omdat ook de bijloop van de importeur wordt meegenomen.
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