
Management seminaries
Module 4 : 
Advanced Estimating Seminarie

Perfection made simple



Module 4 : Advanced Estimating Seminarie

Module 4 : Winstdoelstellingen zijn ook 
afhankelijk van betrouwbare schattingen!

R-M heeft zichzelf altijd omringd met de beste deskundigen van de auto-
industrie om de prestaties van een carrosserie snel en efficiënt te verbeteren.  
Module 4, R-M’s nieuwe management seminarie, toegewijd aan carrosserie 
eigenaren, loopt over twee dagen.

Het laat u toe een overzicht 
van de raming van de schade 
te behouden, en de Audatex 
software te gebruiken om een 
nauwkeurige schatting te krijgen 
en zo actief uw winstgevendheid 
te verhogen.

U zal de beginselen 
van de beoordeling van 
reparatiekosten beheersen 
met inbegrip van raming 
van reparatietijden, 
vervangonderdelen en 
lakmaterialen en verwerft 
een basiskennis van de 
Audatex software.

Module 4 werd ontworpen om 
uw kennis te maximaliseren op 
het gebied van schattingen en de 
link naar andere gebieden van de 
reparatie processen.

U zult het belang ontdekken 
van een exacte schatting 
om een hoge rentabiliteit te 
bereiken, alsook de gevolgen 
voor uw carrosserie van 
onjuiste ramingen.

• Berekening van reparatietijd
•  Voor de beste management 

benaderingen, kennis van fundamentele 
KPI’s (Key Performance Indicators) om 
de operationele en financiële prestaties 
te meten van uw carrosserie

•  Invloed van precieze schattingen op 
KPI’s, hun economische impact op de 
algemene resultaten van uw carrosserie

Module 4 in detail :
•  Relevantie van de link tussen 

schattingsproces en herstelproces
•  Communicatie tussen verschillende 

departementen is essentieel
•  Hoe schattingen reparatieplanning en het 

beheer van herstelonderdelen kunnen 
verbeteren

•  Met nauwkeurige ramingsprocessen in 
combinatie met andere verbeteringen in 
de carrosserie, kan de levertermijn naar de 
eindklant worden ingekort.

Het seminarie is ontwikkeld in samenwerking 

met onze partner    de marktleider 

in claim beheeroplossingen.
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