


Introductie
• Hans Joosten (BOVAG)
• John Philips (GMTO)
• OAB Congres 2016: Geheim van de Chef (welke oplossingen 

zijn er nu al bij technische problemen)
• OAB congres 2017: Met technische informatie alleen ben je 

er nog niet
• Pilot met EuroDFT



Inhoud van deze sessie
• Waar hebben het over? 

• Wettelijke bepalingen, Technische Info, Diagnose, Pass Thru, 
updates, TSB’s

• Breedte van het speelveld 
• Soorten oplossingen, voor- en nadelen, wat kun je er mee?

• Wat gebeurt er als je niets doet?
• Kies wat bij jou past!



Brussel en recht op technische informatie
• Kaderverordening Typegoedkeuring 

• RMI ook voor aftermarket
• OBD blijft open

• Maar
• Geen duidelijkheid over kosten, snelheid en andere voorwaarden
• Geen duidelijkheid over welke info wel/niet
• Certificering zorgt voor belemmering

• 3e Mobiliteitspakket moet toekomst borgen



Waar hebben we het over?
• Wat? Technische informatie: schema’s, foutcode informatie,

werkbeschrijvingen, technisch service bulletins.
• Waarvoor? Toepassingen: diagnose
• Waarmee? Benodigdheden
• Waarom? Zelf leren, minder afhankelijk, werk in eigen

werkplaats, blijf aantrekkelijk werkgever, rendement 
omhoog!



Speelveld vol spraakverwarring!
• “Remote diagnose heeft dezelfde mogelijkheden als Pass Thru”
• “Mijn universele tester is al volledig klaar voor Pass Thru”
• “Vandaag kopen, betekent morgen aan het werk”
• “Na aanschaf is Pass Thru gratis bruikbaar”
• “Wat kost een Pass Thru abonnement?”



Hoe zit het nu echt?
Universele testers
• Bosch, TEXA, Autel, Delphi, etc.
• Voorgeprogrammeerd 
• Geen toegang tot fabrikant website
Remote diagnose
• Jifeline, AutoNiveau (ARD), GMTO Connect, Tech360, Mivar, etc.
• Via internet voertuig overnemen
• Klussen waarbij eigen tester niet toereikend is (trekhaken, sleutels, coderingen in 

regelapparaten aanpassen)
• Geen toegang tot fabrikant website
Pass Thru (directe toegang fabrikant website)
• EuroDFT via 1 portaal naar de fabrikant (11 Duitse merken)
• GMTO rechtstreeks naar fabrikant (22 merken)
• AutoNiveau rechtstreeks naar fabrikant (17 merken)



Soorten equipment: benodigdheden

Universele testers

Tester
VCI
Tester software 
abonnement

Remote diagnose

Remote device
Internet verbinding
Uitvoerend partner
Tablet

Pass Thru (direct toegang 
fabrikant website)
Account per fabrikant
Internet verbinding
Eigen laptop of EuroDFT laptop
VCI (OE, universeel of EuroDFT)



Wat heb je verder nodig voor Pass Thru?
• PC
• Internet (vaste verbinding) 
• Account (langdurig aanvraag proces)
• Creditcard voor monteur met eigen limiet
• VCI: Generiek diagnose equipement & Pass Thru
• Acculader
• Ondersteuning (opleiding & hulp op afstand)
• Wegwijs bij de fabrikant



Soorten ondersteuning
Auto fabrikant

• verwijst naar importeur, service verschilt per importeur, bereikbaarheid 
beperkt

Equipment fabrikant
• focust op eigen equipment, niet op voertuigniveau

Dienstverleners
• Opleidingen en trainingen
• Telefonische helpdesk
• Overnemen van PC
• Diagnose specialist op locatie



Een paar voorbeelden uit de praktijk
• DSG diagnose
• Foutcode airbag
• Technisch service bulletin
• Digitaal serviceboekje invullen



DSG Diagnose
• VW Jetta 1,4 TSI Hybrid CRJA
• Eerste probleem is fout op pomp in bak
• Bak vervangen en (gereviseerde) mechatronica overgezet
• Motor wil niet meer aanslaan, P0841 komt terug
• Bedrijf neemt contact op voor Pass Thru Live ondersteuning
• Uiteindelijk advies: controleer schakelvorken
• Na juiste montage werkt alles weer naar behoren



Airbag diagnose
• Voorbeeld: Volvo C30 uit 2007
• Klacht: Na tanken en starten blijft melding in display: SRS airbag 

service spoed
• Met uitlezen foutcode CFFF – interne storing airbagmodule
• Voeding, massa en can-bus gemeten met schema => OK
• In TSB kijken of er een softwarematige oplossing is => Nee
• Stuurapparaat met software pakket bestellen op chassisnummer bij 

Volvo
• Stuurapparaat juist monteren en via PassThru software 

downloaden



Technisch service bulletin:



Digitaal service boekje
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Digitaal service boekje





Welke oplossingsrichting past bij u?
Uitbesteden aan dealer

• Voor: geen investering, lijkt goedkoop
• Tegen: afhankelijk, niet bij blijven, potentieel klantverlies, weglekuren transport

Zelf alles uitzoeken en doen
• Voor: niet afhankelijk, kennis in eigen huis, klantbehoud
• Tegen: (grote) investering in tijd en geld, weglekuren diagnose

Zelf doen met ondersteuning
• Voor: snel & efficiënt leerproces, hulp bij vastlopen, klantbehoud
• Tegen: (grote) investering in geld, afhankelijk van partner

Samenwerken met collega bedrijven
• Voor: gedeelde kosten, klantbehoud
• Tegen: afhankelijk van ander bedrijf



Kosten & baten

Baten
• Efficiëntere werkplaats
• Uitbreiding van 

werkzaamheden
• Meer omzet
• Klantbehoud
• Full service aan nieuwe 

voertuigen

Kosten
• Account bij automerk (€0 - €400 per merk)
• Gebruikskosten toegang/tijd (€5 - €100)
• Equipment (€0 - €10.000)
• Apparaat/software ondersteuning: meestal 

gratis 
• Voertuig diagnose ondersteuning 

(intermediair): uurtarief (€75 - €105)
• Training Pass Thru (€150 - €450 per dag)



Om niet te vergeten
• Pass thru aanvraagprocedures bij autofabrikanten duren 2 weken tot 6 

maanden
• Maak goede werkafspraken met je monteurs (verantwoordelijkheid, 

creditcard gebruik, inloggegevens, hoe lang zelf zoeken voordat je 
overschakelt naar externe support etc)

• Wagenpark verandert: je krijgt steeds meer voertuigen met nieuwe 
technieken in je werkplaats 

• Wie nu niet in beweging komt (equipment, opleiding) is straks te laat
• Blijf aantrekkelijk voor je medewerkers, zij zoeken uitdaging en groeien 

graag door; begin met één ambassadeur
• Uiteindelijk moet het hele bedrijf er in geloven én voor gaan



Tips
• Eigen toegang tot technische informatie bespaart zoektijd en voorkomt 

verloren uren
• Kennis en kunde op merkniveau in eigen werkplaats maakt u minder 

afhankelijk
• Werken met Pass Thru in eigen werkplaats betekent dat uw bedrijf blijft 

doorleren
• Werken met digitaal service boek en Pass Thru is uitdagend en niveau 

verhogend voor uw team
• Vul het originele digitale service boekje in. Extra service voor uw klant!
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