Factsheet Retail Dashboard
Dealers en Universele autobedrijven
Het Retail Dashboard is een component in het marktinformatie platform AutoMotive Dashboard en biedt u
een serie rapporten en grafieken over de automotive marktontwikkelingen in uw verzorgingsgebied(en). Op
basis van uw selectievoorkeuren (merken, marktsectoren, postcodes) worden rapporten en diagrammen
ingericht die u met één muisklik kunt openen. Deze automatische rapportering koppelt uw bedrijfsresultaten
aan de regionale marktrealisatie. Retail Dashboards worden aangemaakt voor (naar keuze) de markten voor
personenauto’s en bestelwagens en voor de datadomeinen:
•
•
•
•

Verkoop nieuw
Verkoop gebruikt (en bedrijfsvoorraad)
APK transacties
Rijdend park

Uniek hierbij is, dat uw bedrijfsresultaten gemeten worden ten opzichte van een aantal Key Performance
Indicatoren (KPI’s). Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de pump in – pump out ratio (*), uw marktaandeel, uw APK
aandeel en het aantal stadagen voordat u uw occasions heeft verkocht, of het eigen-merk aandeel in uw
bedrijfsvoorraad.
Uw opgave van uw doelstelling (target) voor deze KPI’s wordt per bedrijfsvestiging en rayon/gebied in de
database vastgelegd. De benchmark van uw KPI-target met de werkelijke markt wordt vervolgens helder
gevisualiseerd in een aantal overzichtelijke grafieken en diagrammen. U ziet hierin in één oogopslag waar uw
bedrijfsresultaat voor verkoop of APK, positief of negatief afwijkt van uw doelstelling. De onderliggende cijfers
kunnen geanalyseerd worden in de rapporttabel, waarin tot op model, soort eigenaar of bouwjaar ingezoomd
kan worden.
Voor dealerbedrijven (dealergroepen) wordt Retail Dashboard ingericht met de focus op het “eigen” merk
zodat alle grafieken en diagrammen direct de performance tonen van uw merk in het rayon. Daarnaast worden
ook de landelijke cijfers en marktaandelen ter vergelijk in de rapporten getoond.

De rapporten en grafieken worden voor alle afzonderlijke bedrijfsvestigingen/rayons aangemaakt, maar u kunt
ook eenvoudig een totaaloverzicht opvragen van het cumulatieve bedrijfsresultaat van een combinatie van
vestigingen.
(*) pump
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in/out ratio van nieuwe verkopen is alleen bekend als hiervoor afleveringsgegevens aan RDC verstrekt worden.
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Retail Dashboards worden elke maand geactualiseerd met de meest recente verkoopdata, APK transacties en
wagenparkinformatie. Ook de historische gegevens van de afgelopen jaren zijn opvraagbaar. En natuurlijk kunt
u de resultaten downloaden in excel formaat of opslaan als PDF document.

Retail Dashboards en (Jaar)Tarieven
Retail Dashboard
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 Retail Dashboard
Extra gebieden/rayons indien meer dan 6 rayons

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 rayon

De transactiegegevens kunnen geanalyseerd worden voor het verzorgingsgebied rond uw bedrijfsvestiging(en).
Hiervoor worden uw rayongegevens op basis van uw opgave van postcodes, geladen in de Retail Dashboard
database.
In het standaard Retail Dashboard abonnement voor een dealerbedrijf of universeel autobedrijf worden 1 tot 6
combinaties van rayons en bedrijfsvestigingen ingesteld. Als er meer rayons nodig zijn (bijv. voor
dealergroepen), kunnen meer rayons worden geladen (meerprijs).

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 (inclusief Retail Dashboard) na het inloggen op uw dienstenmenu van het online webportaal van
RDC.
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