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1. Veel codes en wachtwoorden!
2.
3.
4.
5.
6.

Problemen met de verbinding!
Problemen met afdrukken!
Gegevens onvolledig of fout op de rapporten!
Gebruiksgemak laat te wensen over!
Hoge transactiekosten!
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Q-Auto lost al deze problemen voor u op. Ervaringen uit het directe APK-werkveld zijn bepalend
geweest voor de wensen ten aanzien van het oplossen van geconstateerde problemen.


:DWLV4$XWR

Q-Auto is een softwarepakket dat door Qumran IT is ontwikkeld om de vraag naar continuïteit in de
dienstverlening met betrekking tot alle administratieve handelingen rondom de APK-keuringen en het
afgeven van vrijwaringsbewijzen te kunnen borgen. Het pakket is niet alleen bedoeld voor de APKkeuringstations maar ook voor garagebedrijven die APK-keuringen verrichten.
Q-Auto maakt het mogelijk om op een flexibele manier kentekengegevens op te vragen bij het RDW,
auto’s af te melden na een keuring en steekproeven op een
correcte wijze te melden en af te handelen. Facturen kunnen
direct worden gemaakt en de factuurgegevens kunnen ook naar
andere factureringspakketten worden overgebracht. Alle klant- en
kentekengegevens worden bewaard op basis waarvan klanten
tijdig kunnen worden geïnformeerd dat een nieuwe APK keuring
moet worden uitgevoerd. Het maken van vrijwaringsbewijzen en
het bijhouden van de bedrijfsvoorraad maakt ook onderdeel uit
van het pakket.
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Q-Auto zorgt voor een juiste en correcte ondersteuning van de
administratieve werkzaamheden binnen het bedrijf. Zorgen over de
ondersteuning, bijvoorbeeld de hardware (PC’s en printers) en software,
behoren tot het verleden.
Q-Auto is zodanig ontwikkeld dat de bedrijfsvoering niet meer afhankelijk is
van veranderingen op het gebied van hardware en (systeem) software. Het
pakket ondersteunt de gebruiker in zijn werkzaamheden vanuit een logische
opzet waarbij de flexibiliteit en de gebruikersvriendelijkheid op een hoog niveau staan.
Voor alle gebruikers geldt dat zij geen inzicht meer hoeven te hebben in de automatisering zelf maar
dat zij zich volledig kunnen richten op de administratieve afhandeling van alle werkzaamheden met
betrekking tot de APK-keuring, het maken van facturen en het afgeven van vrijwaringsbewijzen.
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Q-Auto kent geen aanschafkosten, het gebruik wordt via een abonnementsvorm
verrekend, waarmee tevens ondersteuning en onderhoud is geborgd.
Afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant wordt een passende offerte
overlegd.
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