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EurotaxOlyslager introdu-
ceert hèt nieuwe product 
voor de schadeherstelmarkt!
De nieuwe manier van scha-
decalculatie.

U zoekt online software waarmee snel 
en eenvoudig een schadecalculatie kan 
worden uitgevoerd?
Heeft u een handzaam stuk gereedschap 
nodig dat op praktisch én persoonlijk 
gebruik is afgestemd?
Dan is EurotaxRepairEstimate (ERE) het 
online product voor u!

Makkelijk te implementeren en direct 
bruikbaar zonder diepgaande training - 
dàt is EurotaxRepairEstimate -, het nieu-
we schadecalculatiesystem. Gevuld met 
lokale marktgegevens vormen de be-
trouwbare databases van EurotaxGlass’s 
de basis voor de meest complexe scha-
decalculaties. EurotaxRepairEstimate 
maakt het mogelijk!

Een kwestie van kijken en klikken: 
nooit eerder was het calculeren van 
voertuigschade’s sneller, nauwkeuriger 
en vooral makkelijker!

Schadecalculatie - op de praktijk gericht.
EurotaxRepairEstimate - de nieuwe methode.

EurotaxRepairEstimate is grafisch georiënteerde software: 
via de accurate interactieve illustraties en de heldere (mouse 
over-)teksten zijn schadedelen en werkzaamheden eenvou-
dig en zeer snel te selecteren. EurotaxRepairEstimate maakt 
het voor verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus, 
tussenpersonen en schadeherstelbedrijven mogelijk op 
eenvoudige wijze schadecalculaties uit te voeren.

EurotaxRepairEstimate is volledig: het omvat alle belangri-
jke merken en modellen die op de Europese wegen rondrij-
den. De betrouwbare databases bevatten naast onderdelen 
en onderdeelprijzen, ook arbeidstijden en overlaptijden. 
Een uitgekiend proces houdt de informatie up-to-date zodat 
de calculaties accuraat en betrouwbaar zijn. EurotaxRe-
pairEstimate is tot op het kleinste onderdeel accuraat!

EurotaxRepairEstimate is een online softwarepakket: het is 
mogelijk vanaf diverse locaties calculaties uit te voeren. Als 
uitgangspunt wordt EurotaxXchange gebruikt, het unieke 
online softwarepakket voor waardebepaling. De toegang tot 
EurotaxRepairEstimate is dan ook heel eenvoudig: inlog-
gen in EurotaxXchange, het voertuig via het kentekenfilter 
selecteren en EurotaxRepairEstimate openen. 

EurotaxRepairEstimate is laagdrempelig: de realistische 
illustraties zijn zodanig gegroepeerd dat de veel voor-
komende schades handzaam bij elkaar staan voor een 
praktisch gebruik. Heldere teksten geven informatie over 
onderdelen en werkzaamheden – inclusief overlaptijden -. 
Dubbelklikken op het onderdeel neemt het onderdeel mee 
in de calculatie. Schadecalculatie was nog nooit zo efficiënt 
en eenvoudig.

EurotaxRepairEstimate is overzichtelijk: de geselecteer-
de onderdelen met bijbehorende werkzaamheden en het 
opgegeven spuitwerk zijn continue in beeld zodat u volledig 
overzicht houdt over de calculatie. Ook kan de schadecalcu-
latie als een overzichtelijk document worden uitgeprint of 
worden opgeslagen als PDF-bestand.

EurotaxRepairEstimate is eenvoudig te integreren: de 
techniek achter EurotaxRepairEstimate laat het eenvoudig 
toe de calculatie in een backoffice-pakket op te nemen. Ook 
aan de administratieve zijde van het schadeherstelproces is 
gedacht. Meer informatie op onze website: www.eurotaxo-
lyslager.nl.



Eenvoudig, snel, nauwkeurig en praktisch.
EurotaxRepairEstimate - 
het nieuwe softwarepakket.

EurotaxRepairEstimate is afgestemd op de unieke wen-
sen van de markt. Eenvoudig, snel, nauwkeurig en uiterst 
praktisch: binnen enkele minuten kan de eerste calculatie 
worden gemaakt, zonder intensieve training. De interac-
tieve illustraties maken het selecteren van onderdelen en 
bijbehorende werkzaamheden zeer simpel. De indeling 
met schadegroepen is op de praktijk gericht en optimali-
seren het calculatieproces. Dankzij het calculatievenster 
is er voortdurend en volledig overzicht over het proces en 
het totaalbedrag.

Achter EurotaxRepairEstimate staat een unieke Europese 
organisatie die vakkennis kan omzetten in praktijkgerichte 
software oplossingen. De onuitputtelijke databases wor-
den vanuit de lokale markten gevoed en bieden de ga-
rantie dat EurotaxRepairEstimate volledig aansluit op de 
eisen die vakmensen stellen aan schadecalculatie softwa-
re. EurotaxRepairEstimate werkt met de praktijkgerichte 
AZT spuitinformatie, voortkomend uit een samenwer-
king tussen twee gerenommeerde bedrijven: Alliance en 
EurotaxGlass’s.

EurotaxRepairEstimate: snel het juiste voertuig, snel een 
accurate calculatie!

De grafische 
interface heeft een 
praktijkgerichte 
opbouw en is daar-
door overzichtelijk 
en uiterst eenvoudig 
in gebruik. Heldere 
teksten ondersteu-
nen het schadecal-
culatieproces

De realistische, 
interactieve illus-
traties maken het 
selecteren van 
onderdelen uiterst 
eenvoudig en snel. 
Bij elk onderdeel 
staat het OEM-num-
mer en de prijs.

EurotaxRepairEstimate 
biedt continu volle-
dig overzicht over de 
calculatie. Geselec-
teerde onderdelen 
met bijbehorende 
werkzaamheden en 
opgegeven spuitwerk 
zijn daarbij eenvoudig 
terug te vinden

Onderdelen en 
bijbehorende 
werkzaamheden 
- inclusief overlapti-
jden - zijn eenvoudig 
en snel te vinden.Het 
benodigde spuitwerk 
kan zeer makkelijk 
worden bepaald en 
resulteert in een 
betrouwbare, nauw-
keurige calculatie.

beispielhafte Screenshots

EurotaxRepairEstimate

- snel het juiste voertuig
- snel een accurate calculatie!



De voordelen van EurotaxRepairEstimate

• Eenvoudig in gebruik
• Snel en accuraat calculeren
• Betrouwbaar dankzij kennis en gegevens van gerenom       
 meerd bedrijf
• Alle belangrijke voertuigen
• Databases met lokale gegevens

• AZT spuittijden
• Altijd overzicht over proces en calculatie
• Informatie van onderdeel direct bij illustratie
• Calculatie tot in het kleinste detail
• Koppelbaar met backofficesystemen
• Reeds duizenden abonnees op Europese schaal
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