Factsheet AutoMotive Dashboard Regionaal
Dealers en Universele autobedrijven
AutoMotive Dashboard Regionaal biedt u een geïntegreerd platform met databases en functionaliteit voor het
analyseren van statistische automotive data. 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. Voor Dealers en Universele autobedrijven zijn een drietal standaard varianten ingericht
met de transactiegegevens (verkoop, apk, park) van zowel personenauto’s als bestelwagens in uw
verzorgingsgebied.

Datamodules en (Jaar)Tarieven
Datamodule
Personenauto’s en Bestelwagens
Nieuwe verkopen
Gebruikte verkopen (BtC, BtB, CtC) en Bedrijfsvoorraad
APK (Licht) registraties met de perfomances van uw bedrijf
Park registraties (rijdend wagenpark per bouwjaar)
Jaartarief abonnement AMD Regionaal
Extra gebieden/rayons (RDC Regio’s)

Variant
Variant
Variant
Dealers
Universeel
Universeel
Algemeen
Algemeen
Aftersales
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 726,€ 544,€ 414,Vanaf € 82,- per extra regio

De transactiegegevens kunnen geanalyseerd worden voor het verzorgingsgebied rond uw bedrijfsvestiging(en).
In het standaard AMD Regionaal abonnement voor een dealerbedrijf of universeel autobedrijf worden 6 RDC
Regio’s ingesteld. Als een ruimere regio (plaatsen of postcode gebieden) nodig is, kunnen meer gebieden
worden toegevoegd (meerprijs).
AutoMotive Dashboard biedt u functionaliteit waarmee u zelf uw verzorgingsgebied of rayon tot op postcode
niveau kunt instellen en toepassen in uw rapportages. Deze rapportages kunt u vervolgens ook Opslaan zodat
u na een update hetzelfde rapport nogmaals kunt aanmaken met de meest actuele cijfers. U kunt gebruik
maken van zowel door u zelf gemaakte Ad hoc rapportages als standaard Template (sjabloon) rapporten. En
natuurlijk kunt u de gegevens in Excel formaat downloaden.
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 ook de historie van de afgelopen 10 jaar
beschikbaar. Ook van wagenpark en bedrijfsvoorraad gegevens kan historische data geanalyseerd worden.
Alle gegevens kunnen worden geanalyseerd op landelijk niveau en een of meer regionale niveaus zoals
bijvoorbeeld gemeenten of de 4-cijferige postcode. U kunt op basis van deze postcodes zelf uw rayon(s) of
verzorgingsgebied(en) groeperen, maar als uw (dealer-)rayon bij RDC bekend is, dan kan dit al vooraf voor u
worden ingesteld.
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Meer weten ?
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.

Ook dit is mogelijk met AutoMotive Dashboard Regionaal…..
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