Factsheet
AutoMotive Dashboard biedt u een geïntegreerd platform met databases en functionaliteit voor het
analyseren van statistische automotive marktinformatie. De gegevens in de AutoMotive Dashboard databases
zijn gebaseerd op de registraties en mutaties die worden vastgelegd in het Basis Kenteken Register van de
RDW. Na bewerking door RDC worden de gegevens geladen in een aantal databases voor de verschillende
toepassingsgebieden:







Nieuwe voertuigen (verkoop nieuw)
Gebruikte voertuigen (verkoop gebruikt per saleskanaal en bedrijfsvoorraad)
APK (keuringsregistraties in de categorieën licht en zwaar)
Park (actuele wagenpark per bouwjaar)
Individuele Import (registratiegegevens van individueel geïmporteerde voertuigen)
Export (exportmeldingen)

In de eerste week van elke maand worden alle databases geactualiseerd met de registraties van de laatst
verstreken maand. In alle databases met verkoop- en APK cijfers is de historie van de afgelopen 10 jaar
beschikbaar. Ook van wagenpark en bedrijfsvoorraad gegevens kan historische data geanalyseerd worden.
Door middel van een add-on datamodule kan de automotive data op regionaal niveau (rayon, postcode)
geïntegreerd worden met demografische gegevens over de bevolkingssamenstelling en het gemiddeld
besteedbare inkomen per huishouden (bron: CBS).
Voor zover dit relevant is, zijn in alle databases gegevens beschikbaar over alle voertuigsoorten waarvoor een
kentekenbewijs wordt afgegeven:












Personenauto’s
Bestelauto’s (lichte bedrijfswagens t/m 3.5 ton GVW)
Vrachtwagens (zware bedrijfswagens boven 3.5 ton GVW)
Motoren
Bromfietsen
Snorfietsen
Brommobielen (4-wielers)
Speciale voertuigen (quads, trikes, fun-buggies, etc.)
Caravans
Lichte aanhangwagens (t/m 3.5 ton GVW)
Zware aanhangwagens (boven 3.5 ton GVW)

Alle gegevens (m.u.v. de exportcijfers) kunnen worden geanalyseerd op landelijk niveau en een of meer
regionale niveaus zoals bijvoorbeeld provincies, gemeenten of dealerrayons. Het laagste geografische niveau is
de 4-cijferige postcode.
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Factsheet
AutoMeter
AutoMotive Dashboard – AutoMeter is een bijzondere variant van de databases voor rapportages over
Verkoop nieuw en Verkoop gebruikt. Deze database wordt ingericht met een aantal standaard “one-clickrapporten”. Dit wil zeggen dat één muisklik voldoende is om een rapport/grafiek met de landelijke
verkoopcijfers aan te maken. Bijzonder is ook dat de database voor de AutoMeter Premium variant elke dag
wordt ge-update met de meest actuele verkoopcijfers. De AutoMeter Basis variant wordt elke tien dagen
geactualiseerd.

Abonnementen
AutoMotive Dashboard wordt per klant/gebruiker geconfigureerd met de databases en voertuigsoorten
(datamodules) waarvoor een abonnement wordt afgesloten. De tarieven zijn afhankelijk van de gekozen
datamodules in combinatie met een geografisch niveau. Er kan gekozen worden uit de navolgende
abonnement varianten:





AutoMotive Dashboard Nationaal – cijfers op landelijk niveau en provincie.
AutoMotive Dashboard Regionaal – cijfers van een beperkte regio tot op postcode niveau.
AutoMotive Dashboard Algemeen – cijfers landelijk en regionaal tot op postcode niveau.
AutoMotive Dashboard Pro – cijfers landelijk en regionaal tot op postcode niveau, geconfigureerd
voor een specifieke merkorganisatie met marktsegmenten en dealerrayons.

Met uitzondering van de regionale variant (altijd maandelijkse update) kunnen alle varianten in verschillende
update frequenties voor u worden ingericht. Bijvoorbeeld update per maand, per kwartaal of halfjaar.
Voor meer informatie over abonnementsvormen, tarieven en de beschikbare marktgegevens, kunt u contact
opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van RDC. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0900 –
2700700 of via een email naar kcc@rdc.nl . Zij zullen uw vraag registreren en u eventueel in contact brengen
met een specialist (applicatiebeheerder, productmanager of accountmanager).

Toegang
Na het afsluiten van een abonnement krijgt u toegang tot de voor u geconfigureerde versie van AutoMotive
Dashboard na het inloggen op uw dienstenmenu van het online webportaal van RDC.
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