Verkorte handleiding ITK module :
Activeren Actiecontacten

Voorwoord
InTimeKlantencontact maakt onderdeel uit van een brede Sales en Aftersales filosofie voor het autobedrijf. Door klanten
actief te voorzien van voor hen interessante informatie zal de begeleiding naar een aankoop van een product of dienst
meer logisch zijn en draagt bij aan de klanttevredenheid. Daarnaast is deze filosofie ook afgestemd op het praktisch
gebruik binnen het dealerbedrijf. Met de focus op efficiëntie, resultaat en werkvreugd word op professionele wijze een
invulling gegeven aan de continue veranderende marktvraag en omstandigheden. Binnen ITK staat de mens centraal en
wordt sterk ondersteund door techniek. Bedrijfsbreed voorziet ITK in de juiste tools ter stimulatie van gebruik en meeting
van succes.
Veel en vooral renderend plezier met een unieke filosofie in de autobranche!
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1 Introductie
Voor een autobedrijf is klantencontact noodzakelijk. Via het web, mailingen of
moderne mobiele applicaties. Het zorgt voor een betere loyaliteit, binding en omzet.
Maar alle systemen maken het wel complex en onoverzichtelijk. Om over de
investeringen maar niet te praten. En daar komt ITK 3.0 in beeld!
ITK 3.0 is de grensverleggende stap in klantencontact. Gebouwd rond de wensen
van het moderne autobedrijf. Met een naadloze integratie van al uw
marketingprocessen en -systemen.
Klantcommunicatie die is afgestemd op hun individuele behoefte door het gedrag
te volgen via alle beschikbare kanalen. Traditioneel en minder traditioneel. De
juiste boodschap bij de juiste klant, met de grootste kans op succes. Zonder
onnodige last voor u, uw medewerkers en portemonnee.
INTEGREERT MARKETINGPROCESSEN EN –SYSTEMEN

ITK 3.0 integreert de oplossingen van andere leveranciers tot één geheel. Denk aan
Claire, Autosociaal en Care2Contact. Zij zijn voeding voor ITK of zijn het
communicatiemiddel naar uw klanten. Niet weer een systeem maar één systeem!
INZAGE IN HET KLANTENGEDRAG

ITK geeft inzicht in het koopgedrag van uw klanten. Hierop baseren wij de
wekelijkse contactvoorstellen in ITK 3.0. Voor eigen acties maakt u gebruik van een
flexibele en inspirerende selectiemodule.
VOLLEDIGE FOCUS OP DE KLANTBEHOEFTE

Een contact of uitnodiging vanuit ITK 3.0 is gebaseerd op het individuele gedrag van
de klant. De juiste boodschap op het juiste moment. Zonder grote inspanningen van
uw kant. Via e-mail, sms, smartphone-app, brief, telefoon of kaart.
HOGE SCORE OP CONVERSIE EN KLANTWAARDE

ITK 3.0 kent een hoge conversie. Dit is te volgen via het dashboard. Welke klant is
in uw werkplaats geweest en wat was de factuurwaarde? U kunt altijd op zoek naar
de meest succesvolle klantbenadering.
CONTACT VOORSTELLEN

De basis voor alle klantenherinneringen zijn de door uw bedrijf gemaakte
klantenfacturen.
Diverse
algoritmes
worden
toegepast
om
de
juiste
uitnodigingsdatum per klant te bepalen. De klant ontvangt de uitnodiging exact voor
de berekende datum van een nieuw bezoek.
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FREQUENTIE

Iedere week presenteren wij u online een lijst met namen van klanten en prospects
die wij voorstellen voor een uitnodiging in de week daarna (periodieke contacten).
Op deze lijst geeft u aan welke klanten wel en welke niet moeten worden benaderd.
U kunt de periodieke contacten gedurende de gehele werkweek doorlopen. Klanten
die al een afspraak hebben gemaakt of die al zijn binnen geweest, hoeven niet te
worden uitgenodigd voor een bezoek. U kunt deze klanten op nee of nooit zetten.
Uiterlijk op zondag voor 15.00 uur dient u periodieke contacten voor de betreffende
week binnen ITK te verwerken.
2 Toegang tot ITK
U krijgt toegang tot ITK via de website van Automotive Partners:

www.automotive-partners.nl
De website geeft informatie over actualiteiten op het gebied van succesvol
klantencontact.
Onder de optie;

Treft u wekelijks wisselende actualiteiten aan welke uw bedrijf ondersteund op het
succesvol uitvoeren.
Via Facebook / Twitter op de hoogte blijven? Registreer u via de website voor het
laatste nieuws.
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Inloggen (vervolg)
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Via

Kunt u inloggen met uw persoonlijke login naam en wachtwoord

Let op: Als u geen persoonlijke login in heeft vraag deze dan direct en
kosteloos aan via de helpdesk.
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Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u gebruik maken van de
‘Wachtwoord vergeten?’ functie .

3 ITK – beknopte werkwijze Activeren Actiecontacten
Vanuit het ‘Hoofdscherm’

 Selecteer je onder ‘Klanten contact’;
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 Selecteer ‘Activeren’

Vervolgens kunt u (zonder ander instellingen te wijzigen) de voorstellen
 ‘Voorstellen Klaarzetten’

Bij een succesvolle activatie krijgt u het onderstaande bericht;

4 ITK Voorstellen controleren
De zojuist geactiveerde Actiecontacten zijn nu in de geselecteerde week geplaats
voor controle (default is de huidige week).
 Ga naar ‘periodieke contacten’ vanuit het ‘Hoofdscherm’
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 Selecteer ‘Volgende stap’

 En vervolgens kunt u middels een filter (Toon alle contacttypes- drop down
menu) enkel de gewenste voorstellen weergeven
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 Om meer voorstellen per pagina te zien, kunt u de ‘resultaten weergeven’ naar
wens aanpassen

 U kunt nu de voorstellen controleren / toewijzen

ja

= wordt verzonden

nee

= wordt niet verzonden
(en voor dit evenement omgevormd naar de nationale vakantiecheck

Nooit = deze klant wordt permanent geblokkeerd voor alle toekomstige
communicatie en automatisch op de blokkadelijst geplaatst.

10
Versie: 2.0
Datum: januari 2021

Opmerking : indien er meerdere pagina’s met voorstellen zijn, dient u deze allemaal
te doorlopen

Na het controleren / toewijzen van de voorstellen selecteer ‘Wijzigingen opslaan’

5 ITK – Drukproef goedkeuring – Mijn Opdrachten
Indien een vrijwillige campagne uit naam van het autobedrijf wordt verzonden
zullen wij drukproeven voor u klaarzetten binnen “Mijn Opdrachten” .

Let op : zonder een positieve opdrachtbevestiging/drukproef akkoord zal er niet
automatisch een uiting namens uw bedrijf worden verzonden. U zult dus
altijd de order moeten bevestigen (optioneel de offerte) en de betreffende
uitingen (alle).
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6 ITK – contact
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