
 

 

PERSBERICHT 
Lienden, 5 juli 2016 

Autolease Midden Nederland start met onderhoudsbeurtindicator 
van MivarGroup  

Mensen maken leasing! Een pay-off die de samenwerking tussen Autolease 

Midden Nederland met Flipse Automatisering en MivarGroup perfect omschrijft. 

Maandag 4 juli is de onderhoudsbeurtindicator, die we verder OBI zullen 

noemen, bij Autolease Midden Nederland in Tiel live gegaan. OBI, een module 

ontwikkeld door Mivar, geeft een complete inzage op de komende 

onderhoudsintervallen van de rijdende leasevloot.  

Het onderhoud van een auto is erg belangrijk: denk hierbij aan betrouwbaarheid van het 

voertuig, bedrijfszekerheid en aflopende garantie. Om aan deze eisen te kunnen voldoen 

is tijdig onderhoud nodig. Wat er precies moet gebeuren en hoe vaak staat vastgelegd in 

de onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen van een voertuig. Voor elk type 

voertuig zijn deze voorschriften en intervallen specifiek.      

Om voor elk kenteken afzonderlijk het onderhoud goed in kaart te hebben, heeft Flipse 

Automatisering de koppeling met OBI gerealiseerd. Aan de hand van onderhoudsnota's 

wordt vastgelegd wanneer de laatste onderhoudsbeurt is geweest. Daarnaast wordt 

opgevraagd aan Mivar wanneer de volgende onderhoudsbeurt is. Deze gegevens worden 

vastgelegd op contractniveau in het systeem en leveren waardevolle inzichten op. Met 

een uitgekiende correspondentiestrategie (denk aan brieven, e-mails en publicaties op 

het berijdersportaal) is het vervolgens mogelijk berijders te infomeren over de 

onderhoudsbeurt. 

“Hiermee kunnen wij de service- en dienstverlening naar onze berijders nog verder 

optimaliseren, bijvoorbeeld door hen proactief voor de volgende onderhoudsbeurt te 

benaderen”, aldus Immanuël Struik Manager Operations en ICT bij Autolease Midden 

Nederland. “Ook in de forecast en op toekomstige ontwikkelingen met telematica kunnen 

wij middels de OBI alvast een sprong vooruit maken.” De ontwikkeling en implementatie 

van de OBI is vanuit een goede samenwerking tussen Autolease Midden Nederland, 

Flipse Automatisering en Mivar tot stand gekomen. “Het was al tijden een vurige wens 

om over deze gegevens te beschikken en zijn nu erg blij dat we er direct mee aan de 

slag kunnen.” 

Flipse Automatisering heeft in nauwe samenwerking met de Business Consultants van 

Mivar het technisch mogelijk gemaakt deze gegevens op een eenvoudige manier te 

verwerken. “En deze mooie samenwerking verdiende een taart-moment!” aldus Marcel 

Krom, Key-accountmanager Lease & Fleet bij Mivar. “Ik ben Esther Rijntjes 

(programmeur bij Flipse), Immanuël en mijn collega’s Dennis en Willem enorm dankbaar 

voor het geduld, de inzet en het resultaat. De OBI is een mooie aanvulling binnen het 

bestaande productportfolio van Mivar.” 

Over Autolease Midden Nederland 

“One call does it all” is zeer zeker van toepassing op Autolease Midden Nederland. 

Autolease Midden Nederland is tijdens het 30-jarig bestaan uitgegroeid tot een 

professionele en klantgerichte onderneming. Historisch als “kleine” organisatie met goede 



 

naamsbekendheid in midden Nederland, nu gegroeid tot een sterke, middelgrote 

leasemaatschappij met een uitstekende positie in geheel Nederland. 

Over Flipse Automatisering 

Wij leggen ons sinds de oprichting in 1976 toe op ontwikkeling van processturende 

software die daadwerkelijk bijdraagt aan het resultaat van de onderneming. Vanuit onze 

kantoorboerderij te Volkel werken wij in een hecht team samen aan systemen voor met 

name de automotive branche. Zowel bij de ontwikkeling van internetapplicaties als voor 

het stroomlijnen van processen in het backoffice is operational excellence de 

belangrijkste leidraad; ook bij alle e-commerce toepassingen! 

Over MivarGroup 

MivarGroup is een bedrijf dat zich met software- en ICT-oplossingen richt op het 

managen van processen binnen de mobiliteitsbranche. Het enthousiaste team van ruim 

veertig medewerkers heeft een passie voor het ontwikkelen van producten en diensten 

die klanten écht vooruit helpen. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Krom 
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Telefoonnummer: +31 (0) 639 665 867 
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