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Introductie

Deze handleiding beschrijft de werking van MiCheck Garage2Business, de module met
betrekking tot Business Lease. MiCheck is een software programma voor de Automotive
branche. Het is een multi-merk offerte-, communicatie- & autorisatie-, en
onderhoudsapplicatieplatform. Feitelijk omvat MiCheck alle gangbare technische en financiële
reparatie-, onderhouds- en bandeninformatie vanaf het moment dat een voertuig de weg op
gaat en gedurende de technische levensduur. MiCheck werkt op basis van de officiële en
originele OEM-fabrieksdata verzamelt door TecAlliance.
MiCheck heeft als doel snel en efficiënt onderhoudsaanvragen op te kunnen stellen en in te
dienen bij een leasemaatschappij. In MiCheck is exact te zien welke werkzaamheden bij een
ingegeven kilometerstand moeten worden uitgevoerd, inclusief normtijden. MiCheck biedt de
correcte ROB codes voor aanvragen in ROB-Net en toegang tot uitgebreide Technische
Informatie.

MiCheck bevat:
•
•
•
•
•

1.1

OE Jobcodes
Onderdeelprijzen en –nummers
Koppeling naar de ROB-codes
Mogelijkheid tot het verwerken van SLA afspraken met Leasemaatschappijen
Mogelijkheid tot koppelen met aftermarketnummers (grossiers)

Extra modules

1.1.1 Module voor Private Lease
Private lease is in opkomst en ook daarvoor kunnen aanvragen via MiCheck gemaakt en
ingestuurd worden naar een leasemaatschappij. Daarvoor is echter een andere module nodig
dan voor de Business Lease. De naam van deze module is Garage2Consumers.
1.1.2 ROB-BOL koppeling
Aanvragen kunnen handmatig of door middel van een ROB-BOL koppeling worden ingediend in
ROB-Net en vervolgens afgehandeld worden door een leasemaatschappij. De ROB-BOL
koppeling zorgt ervoor dat uw aanvragen en de verdere afhandeling automatisch worden
ingelezen in ROB-Net. Om van de ROB-BOL koppeling gebruik te kunnen maken, moet er ook bij
ROB een abonnement zijn afgesloten, de ROB-BOL koppeling zorgt voor een verbinding tussen
beide pakketten. De ROB-BOL koppeling zorgt voor een grote vooruitgang in uw efficiency.
1.1.3 Vervangend Vervoer
Met deze module kunt u direct uw Vervangend Vervoer-aanvraag indienen en afhandelen in
ROB-Net, wanneer dit onderdeel is van de afspraken met een leasemaatschappij. Voor het
gebruik van de module Vervangend Vervoer is de ROB-BOL koppeling noodzakelijk.
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1.1.4 Technische modules
In MiCheck zit al heel veel technische informatie maar via enkele aanvullende modules kunt u
nog efficiënter werken en toegang verkrijgen tot een nog grotere hoeveelheid technische
informatie. Bijvoorbeeld:
Via de module TecBulletins (Serviceberichten) wordt aanvullende fabrieks-informatie verstrekt
over mankementen, en hun oplossing, welke door het gebruik van de auto in de praktijk naar
voren zijn gekomen.
Via de module TecNotes (Reparatienieuws) krijgt u steeds de nieuwste informatie over Recalls,
zodat u uw klanten snel kunt helpen.
1.1.5 Koppeling Driver en MiCheck
MiCheck beschikt over een algemene DMS-koppeling en is daardoor ook makkelijk te koppelen
met Driver. Hierdoor kunnen processen nog sneller worden uitgevoerd. Vanuit Driver kunnen
het kenteken en de kilometerstand meegenomen worden naar een nieuwe aanvraag. Vanuit
MiCheck kunnen de werkzaamheden meegenomen worden naar een werkorder in Driver.

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande extra modules, neemt u dan alstublieft
contact op met onze ServiceDesk op telefoonnummer 088-0275724 of via micheck@mivar.nl,
wij sturen u dan met plezier een vrijblijvende offerte.
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Inloggen

Nadat u uw webbrowser heeft opgestart gaat u naar https://www.MiCheck.net. Hier treft u het
inlogscherm aan. Voer hier de verstrekte inloggegevens in.

Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u op ‘Wachtwoord vergeten’ klikken. U wordt
dan gevraagd om uw e-mailadres in te voeren zodat er via uw e-mail een nieuw wachtwoord
kan worden ingesteld.
N.B. uit veiligheidsoverwegingen krijgt u geen terugkoppeling of het e-mailadres bij ons bekend
is. Indien het e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u een herstellink waarmee u uw
wachtwoord kunt resetten. Ontvangt u geen e-mail, probeer dan eventueel een ander emailadres.
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Beginnen met MiCheck

Nadat u bent ingelogd in MiCheck krijgt u het beginscherm te zien.

Hier kunt u de volgende functionaliteiten gebruiken:

om weer terug te keren naar dit scherm en een nieuw voertuig te zoeken.

om naar een overzicht van uw aanvragen te gaan. Verderop in de uitleg vindt u
hier een voorbeeld van.

in dit menu kunt u kiezen voor vele vormen van technische informatie
om u te ondersteunen. Deze knop is niet altijd zichtbaar, dit is afhankelijk van waar u zich in de
aanvraag bevindt.

om een formulier in te vullen om Technische gegevens op te vragen.

om overeengekomen condities met een leasemaatschappij op te slaan (SLA’s), eigen
condities aan te maken en diverse andere instellingen te beheren.
Om het aanmaken van een aanvraag te starten geeft u het kenteken in:

Of zoekt u via de zoekboom het voertuig op. Indien er geen kenteken bekent is voor het
voertuig dan kunt u via deze weg toch een aanvraag maken.
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Ook kunt u in dit scherm onder ‘Nieuws’ de actuele nieuwsberichten vanuit MiCheck vinden en
wordt er weergegeven hoeveel aanvragen u in behandeling heeft bij ‘Open aanvragen’.
3.1

Help en Uw Profiel

In het bovenste menu vindt u de Help knop en ook uw bedrijfsnaam.

Via de Help knop komt u in een nieuw tabblad dat MiCheck Knowledgebase heet. Hier kunt u de
verschillende handleidingen die er zijn downloaden en kunt u een overzicht vinden van de ROBBolfouten, met toelichting, en een overzicht van de gebruikte ROB-foutcodes door de
leasemaatschappijen, de redenen van afwijzing van een aanvraag.
Wanneer u op uw bedrijfsnaam klikt komt u in een pop-up waarin uw persoonlijke gegevens
staan.
Naast Profiel kunt u er voor kiezen om uw profiel te Openen.

Hierna volgen uw Profiel informatie en bedrijfsgegevens zoals deze in MiCheck bekend zijn.
U kunt hier ook het Wachtwoord wijzigen dat u gebruikt om in MiCheck in te loggen:

Onder de knop Modules vindt u een overzicht van de modules waar u toegang toe heeft en
voor welke u niet geautoriseerd bent:

Onder de knoop Externe Referenties worden de inloggegevens voor speciale koppelingen
ingebracht, zoals voor de ROB-Bol koppeling en enkele leveranciers.

Dit instellen gebeurt over het algemeen door onze ServiceDesk bij het in gebruik nemen van
MiCheck of afname van een aanvullende module.
Deze gegevens worden geopend in een nieuw tabblad. Wanneer u weer terug wilt naar MiCheck
kunt u dit tabblad sluiten.
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3.2

Globale stappen van een aanvraag

MiCheck is ontworpen om onderhoudsaanvragen in te dienen bij een leasemaatschappij in ROBNet. Dit verloopt in een aantal stappen:
1) U gaat een aanvraag aanmaken. Dit is een ‘Initiële aanvraag’.
2) Deze moet worden goedgekeurd door de leasemaatschappij, dus u stuurt hem ter
goedkeuring in.
3) De aanvraag komt, liefst ‘Goedgekeurd’, terug van de leasemaatschappij. Bij
goedkeuring kunt u gelijk aan de slag.
4) Als er onregelmatigheden in de aanvraag zitten kan de leasemaatschappij de aanvraag
ook afkeuren en zal er dan bij vermelden waarom de aanvraag is afgekeurd.
5) De aanvraag kan dan worden aangepast en opnieuw ter goedkeuring worden
ingezonden. De aanvraag komt dan als alles goed is goedgekeurd weer terug.
Steeds als de aanvraag wordt aangepast moet hij opnieuw ingediend worden.
6) U kunt er ook voor kiezen de aanvraag te laten vervallen. Ook dan moet hij opnieuw ter
goedkeuring ingediend worden, anders weet de leasemaatschappij niet dat de aanvraag
is komen te vervallen.
7) Is de aanvraag goedgekeurd, dan komt u er misschien tijdens de werkzaamheden achter
dat er nog iets extra’s gedaan moet worden. U kunt de aanvraag dan ‘Uitbreiden’ en
moet hem dan opnieuw ter goedkeuring indienen om de uitbreiding goedgekeurd te
krijgen.
8) Zijn de werkzaamheden klaar dan geeft u de aanvraag de status ‘Werk uitgevoerd’.
9) Als de aanvraag de status ‘Werk uitgevoerd’ heeft dan is zij klaar om gefactureerd te
worden aan de leasemaatschappij. Factureren in/naar ROB-net gebeurt door middel van
een elektronische factuur (EF), dit kan zowel in MiCheck of in uw eigen DMS-pakket
gedaan worden.
10) Wanneer de aanvraag is gefactureerd is hij volledig afgehandeld.
De prijzen van onderdelen en gemiddelde arbeidstijden zijn al in het systeem aanwezig, deze
zijn op basis van officiële en originele OEM-fabrieksdata verzamelt door TecAlliance.
Indien de fabrikant ook een 2e lijn onderdelen hanteert als alternatief voor de
fabrieksonderdelen en deze eveneens overgenomen worden door TecAlliance, dan zijn deze in
MiCheck opgenomen en worden weergegeven als keuze-optie.
De prijsafspraken die rechtstreeks met leasemaatschappijen gemaakt moeten worden met
betrekking tot APK, halen en brengen en olieprijzen zijn nog niet aanwezig. Deze moeten in het
systeem worden vastgelegd door middel van SLA’s. Over het algemeen zijn deze afspraken al
vastgelegd door het hoofdkantoor van de organisatie/formule waar u bij aangesloten bent.
ROB-net hanteert prijzen die gebaseerd zijn op de importeursdata. Deze kunnen verschillen met
de fabrieksdata.
Tip: Er kunnen dus verschillen in prijshantering ontstaan. Over het algemeen moeten deze
verschillen door u opgelost worden met uw hoofdkantoor of de leasemaatschappij, zij zijn
degenen die beslissen over de te vergoeden bedragen. MiCheck heeft hier geen invloed op.
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U kunt MiCheck ook gebruiken voor uw eigen opdrachten. Wanneer er geen leasemaatschappij
gekoppeld wordt dan zal een aanvraag uiteindelijk de status Offerte krijgen en stopt daar verder
de verwerking in MiCheck. U kunt de aanvraag dan verder intern gebruiken of handmatig
ingeven bij ROB-Net.
Om Aanvragen te kunnen maken is het nodig om eerst uw vaste afspraken (SLA’s) toe te
voegen aan MiCheck.
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Service Level Agreement (SLA) beheer

In een ‘SLA’ worden de Service Level Agreement afspraken vastgelegd, op basis waarvan
aanvragen kunnen worden opgesteld voor een bepaalde leasemaatschappij.
Iedere leasemaatschappij heeft zijn eigen afspraken.
Over het algemeen zijn deze afspraken al vastgelegd door het hoofdkantoor van de
organisatie/formule waar u bij aangesloten bent. Zij spreken overkoepelende standaarden af
waar iedere deelnemende garage zich aan moet houden. Deze afspraken zijn al aanwezig
wanneer u begint met MiCheck.
In een enkel geval wilt u wellicht zelf nog een SLA vastleggen in MiCheck. Het is belangrijk dat u
dat doet voordat u een aanvraag gaat aanmaken.
Kies hiervoor de Beheer-knop:

In het Beheer-scherm ziet u welke SLA’s er actief zijn en de datum waarop een SLA is
aangemaakt en door wie.
Bestaande SLA’s:

Wanneer u op een SLA of op de knop ‘Wijzigen’ klikt dan opent de SLA. Er wordt veel data
verwerkt dus hier zit soms wat vertraging in. Hier ziet u in één oogopslag de condities die zijn
afgesproken, welke Werkzaamheden zijn toegestaan en de Tariefafspraken voor de
desbetreffende leasemaatschappij. SLA’s vanuit een formule kunnen over het algemeen niet
aangepast worden, uw eigen SLA’s wel. U kunt hier ook het originele document inscannen en
toevoegen aan de SLA.
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Daarnaast zijn Olietarieven en activiteiten waarvoor een vaste prijsafspraak geldt (Vaste
posities) in de SLA op te nemen:
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4.1

Voorbereiding SLA’s aanmaken

Het is mogelijk om eigen SLA’s aan te maken. Dit doet u via Beheer > Overzicht scherm SLA’s.
Maar voordat u een eigen SLA aan gaat maken is het raadzaam om eerst eventuele vaste
prijzen die u hanteert in te voeren.
Het vastleggen van deze prijzen kan onder de verschillende tabbladen zoals Vaste posities, Olie
en Banden.

4.1.1 Vaste posities aanmaken
U kunt vaste posities aanmaken onder het Vaste positie-scherm middels onderstaande knop:

Vervolgens kunt u een omschrijving kiezen en de te hanteren prijs. Indien u de SLA gebruikt
voor Business-leasevoertuigen dient een ROB-code gekoppeld te worden.
Voor aanvragen met betrekking tot Private-lease is er een aparte module beschikbaar. Deze
aanvragen kunnen niet verwerkt worden in de module voor Business-lease.
In de Private-lease module zijn ROB-codes niet verplicht.
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Daarnaast kunt u ook extra details opnemen bij het aanmaken van vaste posities. Klik hiervoor
op ‘Toon alles’:

Achtereenvolgens kunt u ingeven welke Werkzaamheden, Onderdelen en Toeslagen van
toepassing zijn op de vaste positie. N.B. u kunt dus zelf bepalen welke velden u onder ‘Toon
alles’ wilt vullen.
Door middel van de

en de

kunnen regels worden toegevoegd en verwijderd.

Aangemaakte ‘Vaste posities’ komen in het overzicht van ‘Vaste posities’ te staan en kunt u daar
te allen tijde Wijzigen of Verwijderen.
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4.1.2 Olieprijzen aanmaken
Onder het tabblad ‘Olie’ kunt u olietarieven ingeven die u wilt hanteren in eigen SLA’s via de
knop ‘Toevoegen´:

Olietarieven kunt u vervolgens te allen tijde Wijzigen of Verwijderen:
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4.2

Eigen SLA aanmaken

Nadat u vaste posities en olieprijzen heeft ingericht, kunt u één of meerdere eigen SLA’s
aanmaken, die specifiek zijn voor uw bedrijf en dus niet verbonden zijn aan een garageformule.
Dit doet u via onderstaande knop:

Vervolgens doorloopt u de volgende stappen:
1)
2)
3)
4)

Selecteer de Fleet (leasemaatschappij) waarvoor u de SLA wilt opstellen.
Selecteer welke Werkzaamheden zijn toegestaan.
Geef de Tarieven in die u wilt hanteren.
Selecteer welke Olietarieven u wilt hanteren; desgewenst kunt u het tarief nog
aanpassen.
5) Selecteer welke Vaste posities u wilt hanteren.
6) Klik op SLA toewijzen om de SLA op te slaan.
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Tip: De knop
is een aan/uit knop. Groen is aan, rood is uit. Wanneer u er op klikt wordt
de andere waarde van toepassing. Afhankelijk van het item staat een knop standaard aan of
standaard uit.
Tip: U kunt slechts één SLA per fleet (leasemaatschappij) inrichten, mits er geen SLA vanuit
een hoofdkantoor is toegewezen. Wél kunt u meerdere SLA’s inrichten voor uw eigen bedrijf
door uw bedrijfsnaam te selecteren en de SLA een eigen naam te geven:

Tip: Indien u een aanvraag aanmaakt voor een voertuig van een leasemaatschappij waarvoor
nog geen SLA bekend is, wordt er een kopie van de Default SLA gemaakt voor deze
leasemaatschappij. Dit is te zien aan onderstaande melding bij het aanmaken van een dergelijke
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aanvraag:
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Het aanmaken van een nieuwe aanvraag

Nadat u ingelogd bent kunt u direct een aanvraag aanmaken, daarvoor gaat u eerst het voertuig
zoeken.
5.1

Voertuig zoeken

5.1.1 Zoeken op kenteken

U kunt dit doen door een kenteken in te typen:

Tip: U kunt het kenteken achter elkaar door typen, streepjes zijn niet nodig.
Daarna verschijnt de volgende knop:

Kies deze knop of geef een Enter.
5.1.2 Handmatige voertuig selectie
Indien u geen kenteken heeft, het ongeldig of onbekend is, zoekt u via een handmatige selectie,
via de zoekboom, het voertuig op.

Indien het kenteken ongeldig of onbekend is kunt u het voertuig handmatig zoeken.
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Maakt u gebruik van meerdere modules dan moet u eerst een keuze maken voor het Type
voertuig, personenwagen of vrachtwagen:

Hierna zijn er verschillende opties:
- U kunt op basis van chassisnummer zoeken (VIN staat voor Voertuig Identificatie Nummer of
Vehicle Identification Number. Dit nummer wordt ook wel chassisnummer of framenummer
genoemd.)
- U kunt via het zoekveld zoeken naar het Merk en type: na het ingeven van een merk geeft u
een return of klikt op filter. Hierna kiest u uit de gegeven opties uit de voertuigboom.
- U kunt handmatig het gewenste voertuig selecteren uit de voertuigzoekboom aan de
linkerzijde van het scherm. Kies uit de voertuigzoekboom het gewenste merk, model en type.
Tip: Let op het juiste vermogen (kW), motorinhoud (Ccm) en motorcode (bijvoorbeeld KZ1A).

5.2

Aanvraag aanmaken

Als het voertuig gevonden is en/of het kenteken ingevoerd, dan opent het volgende scherm:

Heeft u het voertuig gezocht via de Voertuigzoekboom dan ziet de bovenzijde van het scherm er
als volgt uit:
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De tegels die u ziet zijn snelkoppelingen naar verschillende delen van het programma. De
ervaren gebruiker kan zo snel naar bepaalde onderdelen gaan.
De blauwe tegels: Dit zijn tegels waarmee u rechtstreeks naar de onderdelen Onderhoud of
Reparatie Tijden in de aanvraag gaat waar u mee bezig bent.
De groene tegels: Dit zijn tegels met technische informatie waar u toegang toe heeft.
De grijze tegels: Dit zijn tegels met technische informatie waar u geen toegang toe heeft.
De rode tegels: Dit zijn tegels waarin zich geen informatie bevindt met betrekking tot het
gekozen kenteken.

5.3

Voertuig-/aanvraaginformatie

Heeft u een kenteken ingegeven en voor ‘Voertuig zoeken’ gekozen, kiest u dan nu voor:

In sommige gevallen zal het volgende scherm worden getoond:

Hierin ziet u welke aanvragen er nog openstaan op dit kenteken en welke Status zij hebben. U
kunt één van de bestaande aanvragen/opdrachten kiezen of een ‘Nieuwe opdracht
aanmaken’.
Voor de verdere uitleg kiezen we in dit geval voor ‘Nieuwe opdracht aanmaken’. Als er geen
openstaande opdrachten zijn dan wordt direct onderstaand scherm getoond.
Als er een leasecontract beschikbaar is, en u maakt gebruik van een ROB-BOL koppeling, dan
wordt voor het ingegeven kenteken de contractdata getoond:
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Controleer altijd de 1) Einde contractinformatie, 2) Toegestane werkzaamheden aan het
voertuig en de 3) Leasemaatschappij.
Tip: Voor het bepalen van de precieze voertuigdata kan het voorkomen dat nog aanvullende
selecties moeten worden gedaan. Vaak wordt de Onderhoudsvariant al op basis van aanvullende
RDW-data gefilterd op handgeschakeld of automaat.
Vervolgens dient u, in geval van een ROB-Bol koppeling, de kilometerstand en meldcode in te
geven voordat u de aanvraag kunt aanmaken:

Tip: De meldcode wordt opgeslagen zodat u deze niet nogmaals hoeft in te voeren bij een
volgende aanvraag voor hetzelfde voertuig.
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Nadat u op ‘aanvraag aanmaken’ heeft geklikt wordt de aanvraag aangemaakt en kunt u
werkzaamheden toevoegen door middel van de modules Onderhoud, Reparatie, Banden, en
Overige posities. Dit wordt verderop in de handleiding nader uitgelegd.
Wanneer er geen ROB-contract bekend is voor een voertuig krijgt u het volgende te zien:

U kunt zelf een SLA kiezen die van toepassing is en de rest van de gegevens aanvullen. Daarna
kiest u voor:

5.4

Vervangend Vervoer

Vervangend Vervoer is een aanvullende module in MiCheck. Het biedt de mogelijkheid om
vervangend vervoer te regelen voor die voertuigen die vervangend vervoer hebben opgenomen
in hun ROB-contract.
Om de aanvraag van vervangend vervoer voor een voertuig dat ter reparatie wordt aangeboden
te regelen kiest u in MiCheck voor de volgende knop:

Er opent zich het volgende scherm:

Controleert u hier de gegevens en vul ze voor zover mogelijk aan.
Wanneer u kiest voor ‘Aanvraag aanmaken’ dan opent zich het volgende scherm:
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In de bovenste helft, onder Inzet, vult u de gegevens in voorafgaande aan de uitleen.
Via ‘Verzenden’ dient u de aanvraag in bij ROB-Net.
Na de retourname van de uitgeleende auto vult u de onderste helft van de gegevens in en zendt
deze opnieuw in bij ROB-Net.
Na goedkeuring van de totale Inzet door de leasemaatschappij kan de aanvraag tenslotte
gefactureerd worden via MiCheck.
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6.1

De aanvraag invullen
Overzicht bovenste deel van het scherm

Wanneer het juiste voertuig is opgezocht komt u in onderstaand overzichtsscherm terecht:

Van hieruit kunnen verschillen zaken toegevoegd en geraadpleegd worden. In het bovenste deel
van het scherm ziet u onderstaande knoppen en vermeldingen:
: De datum waarop de
aanvraag is aangemaakt wordt standaard ingegeven. Wilt u hiervan afwijken dan kan dat via
het potloodje.
: Hier wordt het aantal
kilometers vermeld dat u in het vorige scherm heeft ingegeven. Wilt u dit nog aanpassen dan
kan dat via het potloodje.
: Deze datum wordt gevuld
vanuit de gegevens die bekend zijn bij het RDW. Deze datum kan niet worden gewijzigd.
: Dit opdrachtnummer wordt
automatisch gevuld en loopt op. Wanneer u contact opneemt met de MiCheck ServiceDesk zorgt
u dan dat u dit Opdrachtnummer bij de hand heeft.
: Dit is het nummer voor de
werkorder die gekoppeld is aan deze aanvraag. Dit veld kan u zelf, naar behoefte, invullen via
het potloodje.
: Wanneer u deze informatie aanklikt krijgt u de informatie te zien welke
bekend is over dit kenteken bij het ROB.
: Voor meer informatie over de opbouw van het Serviceschema kan de
Fabrikantinformatie geraadpleegd worden. Door op deze knop te klikken ziet u onder andere de
Verzwaarde gebruiksomstandigheden waardoor een andere onderhoudsinterval moet worden
aangehouden. Verderop in de uitleg vindt u een voorbeeld.
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: Deze knop geeft de geschiedenis weer die over deze auto bekend is in
MiCheck. Er volgt een pop-up waarin de informatie getoond wordt, indien aanwezig.
: Deze knop toont een schema met punten om na te kijken bij
onderhoud van het type auto dat u heeft geselecteerd. Verderop in de uitleg vindt u een
voorbeeld.
: Indien u over de aanvullende module beschikt worden
onder deze knop Serviceberichten getoond die worden aangeleverd door onze dataleverancier
TecAlliance. Hierin wordt aanvullende fabrieks-informatie verstrekt voor mankementen, en hun
oplossing, die door het gebruik van de auto in de praktijk naar voren zijn gekomen.
: Indien u over de aanvullende module beschikt worden
onder deze knop Reparatienieuws de recalls weergegeven. U bent snel op de hoogte van recalls
en zo kunt u vlot vervelende fabricagefouten herstellen.
6.1.1 Fabrikantinformatie
Voor meer informatie over de opbouw van het serviceschema kan de Fabrikantinformatie
geraadpleegd worden, wanneer deze beschikbaar is gesteld door de Fabrikant. Hier vindt u
onder andere de Verzwaarde gebruiksomstandigheden waardoor een andere
onderhoudsinterval moet worden aangehouden.

Hierin wordt meer informatie over de verschillende servicebeurten getoond. Onderstaand een
voorbeeld van uitgebreide fabrikantinfo. De hoeveelheid informatie varieert per fabrikant.
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Tip: Met name bij Volkswagen is het van belang deze informatie aandachtig door te nemen om
tot een juiste keuze van de benodigde service te komen.
Tip: Het systeem houdt geen rekening met de onderhoudshistorie van het voertuig. Controleer
zelf de onderhoudshistorie en raadpleeg de Fabrikantinformatie om tot de juiste keuze te
komen.
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6.2

Overzicht 2e deel van het overzichtsscherm

De knoppen die zich in het 2e deel van het overzichtsscherm bevinden wisselen, afhankelijk van
de diensten die u afneemt en ook de plaats in het programma waar u zich bevindt.
U kunt de onderstaande knoppen tegenkomen.

Deze knop leidt u naar de onderhoudspagina waar u
werkzaamheden kunt samenstellen en toevoegen die voorgeschreven zijn. Verderop in de uitleg
vindt u meer informatie.

Deze knop leidt u naar de reparatiepagina waar u
extra werkzaamheden kunt samenstellen en toevoegen welke niet voorgeschreven zijn.
Verderop in de uitleg vindt u meer informatie.

Deze knop leidt u naar de bandpagina waar u alle
informatie omtrent banden in kunt geven. Verderop in de uitleg vindt u meer informatie.

Deze knop leidt u naar de pagina waar u extra
informatie kunt toevoegen. Verderop in de uitleg vindt u meer informatie.

Deze knop geeft een totaal overzicht van de in de
aanvraag gebruikte ROB-codes, ten behoeve van een handmatige aanvraag via ROB-Net.

Met deze knop verstuurt u de aanvraag naar de
leasemaatschappij of ROB-Net.

Wanneer u de aanvraag goedgekeurd heeft
teruggekregen van de Leasemaatschappij en de werkzaamheden heeft uitgevoerd dan kiest u
voor deze knop om de werkzaamheden te factureren aan de leasemaatschappij.

Wanneer de aanvraag goedgekeurd is teruggekomen
van de leasemaatschappij maar u vindt nog aanvullende uit te voeren werkzaamheden dan kunt
u via deze knop de aanvraag uitbreiden en opnieuw indienen bij de leasemaatschappij.
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Is de aanvraag ten onrechte aangemaakt dan kunt u
de aanvraag alleen in zijn geheel verwijderen zolang hij nog de status Initieel heeft. Zodra deze
status is gepasseerd dan kan een aanvraag alleen nog geannuleerd worden.

Is de aanvraag ten onrechte aangemaakt en heeft hij
de status Initieel al gepasseerd dan is hij niet meer te verwijderen. De aanvraag is dan alleen
nog te Annuleren. De aanvraag komt te vervallen in het ROB-Net. Attentie: Deze status moet
ook toegezonden worden aan de leasemaatschappij, om daar te worden goedgekeurd.

Dit tekstvak geeft de status van de aanvraag weer. Verderop in de uitleg
vindt u meer informatie.

6.3

Onderhoud toevoegen aan de Aanvraag

Onderhoud kan worden toegevoegd middels de knop Onderhoud.

Het onderhoud bestaat uit een Servicebeurt en eventuele onderliggende Additionele
(aanvullende) werkzaamheden.

Door middel van het
symbool wordt getoond welke activiteiten aannemelijk zijn voor het
gekozen voertuig met de geselecteerde onderhoudsvariant en bij de ingevoerde kilometerstand.
Daarbij is altijd zowel de Vorige als de Volgende onderhoudsbeurt te zien, zodat u vlot kunt
kiezen welke van de 2 beurten noodzakelijk is:
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Tip: Bolfout 3092 - Beurtcode van de onderhoudsactiviteit moet hoger zijn dan de laatste beurt.
Krijgt u bij het indienen van een aanvraag deze melding te zien dan betekent dit dat de aan
deze Servicebeurt gekoppelde ROB-code bij de leasemaatschappij al als gebruikt staat
geregistreerd. Om toch de juiste Servicebeurt te kunnen gebruiken moet u contact opnemen
met de leasemaatschappij zodat zij deze ROB-code weer kunnen vrijgeven. Gebruikt u ten
onrechte de hogere Servicebeurt dan komt de melding de volgende keer weer naar voren, en
blijft het probleem bestaan.
U dient altijd eerst, aan de linkerkant, een service te selecteren, hierdoor worden de keuzes aan
de rechterkant actief. Vervolgens kunt u de voorgeschreven additonele (aanvullende)
werkzaamheden selecteren. Daarbij zijn de voorgeschreven werkzaamheden bij de ingevoerde
kilometerstand al uitgeklapt en met een groene vink
zijn geselecteerd wordt het rondje blauw:

aangegeven. Bij werkzaamheden die

.

De interval informatie wordt per gekozen werkzaamheden getoond zodat dit eenvoudig te
controleren is:
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Nadat u de werkzaamheden heeft geselecteerd kunt u, verder naar onder in het scherm, direct
zien welke onderdelen bij de servicebeurt van toepassing zijn en eventueel nog een keuze
maken voor een ander onderdeel:

Nadat u op ‘Toevoegen’ klikt, worden de werkzaamheden aan de aanvraag toegevoegd.
Daarbij worden direct de ROB-codes getoond:
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Door op ‘Toon alles’ te klikken krijgt u alle detailinformatie van de verschillende
werkzaamheden te zien.
Tip: Afhankelijk van het laatste gebruik opent dit scherm met onderstaande of met
bovenstaande.

Door middel van de knoppen aan de rechterzijde is het mogelijk om regels te bewerken
(potloodje), toe te voegen (plusje) of te verwijderen (kruisje).
6.3.1 Onderhoudsschema
Op basis van de gemaakt keuzes bij Services en de Additionele (aanvullende)
werkzaamheden wordt een onderhoudsschema opgesteld.
Deze kunt u opvragen via de knop:
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Het onderhoudsschema kan worden opgeslagen als PDF en desgewenst worden geprint door
middel van de knop Download op het onderhoudsschema.

6.4

Reparaties toevoegen aan de Aanvraag

Het vervangen van slijtagedelen volgens fabrieksvoorschrift kan worden toegevoegd middels de
knop Reparatie.

De benodigde reparatie kan worden toegevoegd door te zoeken op ROB-code, omschrijving of
kan geselecteerd worden uit de reparatiezoekboom. Zoek eerst op Categorie. Vanuit de
Categorie gaat u naar de Hoofdgroep. Afhankelijk van uw keuze kunt u uit de Subgroep de
gewenste reparatie selecteren.
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Tip: Bij het zoeken op omschrijving kunt u het beste zoeken op delen van een woord. Hiermee
vergroot u de kans dat een reparatie gevonden wordt omdat de technische naamgeving kan
afwijken van de commerciële naamgeving:
Voorbeeld: zoeken op ‘waterpomp’ geeft geen resultaat:

Voorbeeld: zoeken op ‘pomp’ geeft het volgende resultaat:

Afhankelijk van het geselecteerde voertuig en de gekozen activiteit(en) kan het voorkomen dat
u een keuze moet maken tussen verschillende mogelijkheden:

Via de knop Toevoegen worden de gekozen Reparaties toegevoegd aan de aanvraag.
6.4.1 Veelvoorkomende Reparaties
Enkele veelvoorkomende reparaties zijn gemakkelijk via de ROB-code te vinden.
Reparatie
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Ruitenwissers
Verlichting
Remmen
Koppelingsset

6005 (voorzijde) 6006
(achterzijde)
5617 (lampjes diverse)
3287 (voorzijde) 3288
(achterzijde)
1801

Een volledig overzicht van alle ROB-codes kunt u downloaden via de website van ROB-Net.

6.5

Overige posities toevoegen aan de Aanvraag

Onder Overige posities kunnen activiteiten worden toegevoegd waarvoor een vaste prijs in de
SLA is opgenomen, ‘Vaste posities’. Daarnaast kunnen werkzaamheden die niet onder
Onderhoud, Reparatie, Banden of vaste prijsafspraken vallen via ‘Vrije posities’ worden
toegevoegd. Dit laatste wel op basis van ROB-codes.
Kiest u hiervoor de knop Overige posities:

Dan opent het volgende scherm:

6.5.1 Vrije posities
Een Vrije positie kan worden toegevoegd door op omschrijving van een ROB-code of de ROBcode zelf te zoeken.

Vervolgens kiest u voor ‘Toevoegen’.
Tip: Er moet altijd een ROB-code worden opgegeven. Zoek op algemene termen of delen van
een woord om meer keuzes te krijgen. Bijvoorbeeld “rubber” maar ook “rubb”, dit laatste levert
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15 resultaten op, in plaats van 10 bij het volledige woord rubber, omdat het ROB het woord
soms afkort.
6.5.2 Vaste posities
Vaste posities zijn door uw Hoofdkantoor of door uzelf aangemaakt bij de SLA’s onder de knop
Beheer. Het zijn vaste prijscombinaties die u moet hanteren.
Vaste posities kunnen worden toegevoegd aan de aanvraag door één of meerdere
werkzaamheden te selecteren door een zoekterm in te geven en één van de daaruit
voortkomende keuzes aan te vinken en daarna op ‘Toevoegen’ te klikken:

Vervolgens wordt er op de aanvraag het item toegevoegd, welke u zelf van de benodigde
gegevens kunt voorzien (via het potloodje en/of het plusje):

6.6

Banden toevoegen aan de Aanvraag

Via de knop ‘Banden’ komt u in een submenu terecht waar u kunt kiezen of u banden wilt
wisselen of banden wilt vervangen. Of deze knop beschikbaar is, is afhankelijk van de SLA en/of
het ROB contract. Afhankelijk van het ROB-contract mag u wel of geen werkzaamheden aan de
banden verrichten. Is dat niet toegestaan dan zal de knop niet aanwezig of niet toegankelijk
zijn.
Wilt u dat de knop beschikbaar komt dan moet u even contact opnemen met de
leasemaatschappij. Zij kunnen de toestemming verlenen die dit onderdeel toegankelijk maakt.
Tip: Hebben zij deze toestemming verleend dan gaat u eerst naar de ROB-informatie in de
aanvraag, kiest onderaan deze pop-up voor opslaan, opent de ROB-informatie opnieuw waarna
er bij het ROB-nummer een ververs-tekentje staat. Kies voor verversen van de pagina. Hierdoor
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wordt de knop actief.

Wanneer u de knop ‘Banden’ aanklikt dan zal er een pop-up worden geopend:

Wanneer u voor ‘Banden wisselen’ kiest komt u in onderstaand scherm terecht:

Hierin kunt u alle gegevens kwijt die te maken hebben met een wissel tussen zomer- en
winterbanden. De invulling spreekt voor zich. Bent u klaar met invullen dan kunt u de gegevens
‘Opslaan’.

Wanneer u voor ‘Banden vervangen’ kiest kunt u alle gegevens kwijt met betrekking tot een
normale registratie van slijtage en vervanging.
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Hierna kunt u een samenvatting van deze gegevens ‘Toevoegen’ aan de aanvraag.
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7

De Aanvraag bewerken

Wanneer u de aanvraag heeft aangemaakt en de nodige posities heeft toegevoegd door middel
van de modules Onderhoud, Reparatie en Overige posities dan wilt u misschien de
aanvraag nog bewerken.

7.1

Werkzaamheden aanpassen

U kunt eenvoudig werkzaamheden aanpassen. Dit kan op hoofdniveau (werkzaamheden) of op
regelniveau (arbeidsposities, onderdelen, kortingen/correctie):

Wanneer u het potloodje van de hoofdregel selecteert dan komt u in onderstaande pop-up en
kunt u een aantal zaken naar wens aanpassen, toevoegen of verwijderen:
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ROB-nummer: De aan deze werkzaamheden gekoppelde ROB-activiteitencode.
ROB: Defect: Defectcode aanpassen (indien toegestaan)
ROB: Bewerking: Bewerkingscode aanpassen (indien toegestaan)
Locatie: Locatiecode aanpassen (indien toegestaan/van toepassing)
Garantie coulance: Aangeven of iets onder garantie/coulance/schade valt (indien van
toepassing)
Omschrijving: omschrijving van de werkzaamheden.
Bedrag: Totaalbedrag van de werkzaamheden.
Tijd: De arbeidsuren, ze worden in decimalen weergegeven. Voorbeeld 1,00h is 60 minuten,
0,10h is 6 minuten.
€/h: Het uurtarief dat met de leasemaatschappij is overeengekomen.
Bruto: De arbeidswaarde vermenigvuldigd met het uurtarief.
% Korting: Toegekende kortingspercentage.
Netto: Bruto minus de korting.
7.2

Onderdelen aanpassen

Door middel van de
Door middel van

en de

kunt u een regel bewerken.

Na de aanpassing kunt u via
Via

kunnen regels worden toegevoegd en verwijderd.

de bewerking opslaan.

kunt u onderdelen selecteren en een aparte regel geven door ze te verplaatsen.

U kunt prijzen, aantallen en tijd aanpassen en kortingen invoeren. Uw aanpassingen zullen een
rode kleur krijgen zodat de leasemaatschappij direct ziet waar u bent afgeweken van de
standaard waarden.
Toelichting gebruikte omschrijvingen:
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Arbeidspositie: OE jobcode (OE = Original Manufacturer, de code van de fabrikant)
Tijd: De arbeidsuren, ze worden in decimalen weergegeven. Voorbeeld 1,00h is 60 minuten,
0,10h is 6 minuten.
€/h: Het uurtarief dat met de leasemaatschappij is overeengekomen.
Bruto: De arbeidswaarde vermenigvuldigd met het uurtarief.
% Korting: Toegekende kortingspercentage.
Netto: Bruto minus de korting.

7.3

Overlapcalculatie

MiCheck zorgt er automatisch voor dat er een correctie van de tijd plaatsvindt wanneer er
werkzaamheden worden toegevoegd die dezelfde handelingen vragen als andere
werkzaamheden die al aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: als er remschijven én remblokken
gecontroleerd moeten worden, dan hoeft er maar één keer tijd gerekend te worden voor het feit
dat het wiel moet worden gedemonteerd.
Deze overlap wordt in de aanvraag meegenomen:

In het onderhoudsschema wordt ook duidelijk dat het hier om werkzaamheden gaat die dezelfde
handelingen vragen:
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Tip: Sommige fabrikanten hanteren ook voorbereidingstijd in elke activiteit, bijvoorbeeld voor het

opstellen van een werkorder, de auto naar binnenrijden, etc. Als gevolg daarvan kan er ook een overlap
correctie ontstaan, in sommige gevallen gebeurt dat bij zaken die weinig met elkaar te maken lijken te
hebben.
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8
8.1

Goedkeuring aanvragen
Aanvragen via ROB-Net

Een aanvraag wordt altijd ingediend via ROB-Net. Enkele leasemaatschappijen uitgezonderd,
maar deze worden hier verder niet besproken.
Aanvragen kunnen handmatig, of door middel van een ROB-BOL koppeling worden ingediend.
De ROB-BOL koppeling is een extra module die er voor zorgt dat uw aanvragen automatisch
worden ingelezen in ROB-Net. Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen met
onze ServiceDesk voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte.
8.1.1 Aanvragen zonder ROB-Bol koppeling
Wanneer u geen ROB-BOL koppeling heeft, dan dient het overzichtsscherm dat u krijgt via de
knop ROB Totaal als basis voor de aanvraag richting ROB-Net. U dient de aanvraag dan
handmatig in ROB-Net in te voeren.

De gegevens uit het ROB Totaal overzicht kunnen worden overgenomen in ROB-Net.

8.1.2 Aanvragen met ROB-Bol koppeling
Wanneer u wel een ROB-BOL koppeling heeft dan betekent dat, dat u de ROB-BOL module in
ROB-Net kunt gebruiken zodat u rechtstreeks vanuit MiCheck de aanvraag in ROB-Net kunt
indienen.
De ROB-BOL koppeling is een aparte module binnen MiCheck. Wilt u hier meer over weten dan
kunt u contact opnemen met de ServiceDesk voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte.
Nadat u de ROB-aanvraag hebt opgesteld kunt u goedkeuring aanvragen middels de knop
‘Verzenden’ in MiCheck.

© MivarGroup2020

Pagina 43 van 55

MiCheck Handleiding

Zodra de aanvraag is ingediend wordt er achter de ROB-informatie knop het ROB-nummer
zichtbaar.

8.2

Afhandeling na goedkeuring van de Aanvraag

Wanneer de aanvraag is ingediend moet de leasemaatschappij een beslissing nemen.
De leasemaatschappij kan uw Aanvraag automatisch goedkeuren, handmatige goedkeuring
geven of uw aanvraag afkeuren.
Een aanvraag wordt over het algemeen automatisch goedgekeurd wanneer er alleen standaard
werkzaamheden, onderdelen en prijzen uit de SLA in staan.
Een aanvraag wordt handmatig goedgekeurd wanneer er wijzigingen of aanvullingen zijn
aangebracht en deze aanpassingen akkoord zijn bevonden.
Zijn de aanpassingen niet akkoord dan zal de leasemaatschappij de aanvraag afkeuren. De
reden van afkeuring wordt in de aanvraag vermeld.
Een aanvraag kan ook worden afgekeurd omdat een leasemaatschappij extra informatie wil
hebben, de inhoud is dus niet fout maar onvolledig. Nadat u de gevraagde informatie heeft
aangeleverd kan de aanvraag vervolgens opnieuw worden ingediend.
De statusinformatie wordt iedere 5 minuten automatisch opgehaald. Er kan ook handmatig voor
het verversen van de pagina gekozen worden door de ‘ROB-Informatie’ te kiezen en deze
onderaan de pagina op te slaan en vervolgens de pagina te verversen.
Wanneer de aanvraag is ‘Goedgekeurd’, is dit aan de status van de aanvraag te zien:

U heeft dan drie mogelijkheden:
•
•

•

Uitbreiden: extra werkzaamheden aan de aanvraag toevoegen; de aanvraag dient
vervolgens opnieuw ingediend te worden.
Werk uitgevoerd: de aanvraag is goedgekeurd, compleet en het werk is uitgevoerd.
Hiermee rondt u de aanvraag af. Het is hierna niet meer mogelijk de aanvraag te
wijzigen!
Annuleren: U kunt ervoor kiezen de aanvraag te annuleren; daarmee vervalt de
aanvraag in ROB-Net. De aanvraag moet wel opnieuw ingediend worden bij de
leasemaatschappij zodat ook zij weten dat de aanvraag geannuleerd is.

Indien u op ´Werk uitgevoerd’ heeft geklikt, kunt u de aanvraag vervolgens factureren. U
geeft hierbij het factuurnummer in uit uw werkorder (DMS) pakket. De aanvraag is daarmee
volledig afgerond.
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8.3

Aanvraag afgewezen

Wanneer de aanvraag is Afgewezen, is dit aan de status van de aanvraag te zien:

De leasemaatschappij zal altijd, in de berichten, de reden van afkeuring meesturen. Vaak zijn
dit een aantal afkortingen.

Tip: Een overzicht van de gebruikte afkortingen kunt u via de Help knop van MiCheck
downloaden.
Aan de hand van de opmerkingen van de leasemaatschappij heeft u dan twee mogelijkheden:
•

•

Uitbreiden: Naar aanleiding van de opmerkingen kunt u de werkzaamheden op de
aanvraag aanpassen of verwijderen. De aanvraag moet vervolgens opnieuw worden
ingediend.
Annuleren: U kunt ervoor kiezen de aanvraag te annuleren. De aanvraag moet wel
opnieuw ingediend worden bij ROB-Net zodat de leasemaatschappij ook weet dat de
aanvraag geannuleerd is.
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9

Aanvraag factureren

Wanneer de aanvraag volledig is afgehandeld en het werk is gedaan dan kiest u voor de knop

Hierna kan een aanvraag niet meer gewijzigd worden.
De knop factureren verschijnt:

Wanneer u deze kiest opent de volgende pop-up:

U geeft een factuurnummer uit uw eigen systeem op, welke u graag aan de factuur wilt
meegeven.
De knop Factureren in ROB-Net zal over het algemeen op groen moeten blijven staan.
Wanneer u deze knop uitzet dan kunt u kiezen uit de volgende opties:

Deze keuzes zijn bedoeld om ROB-Net te melden dat er voor deze aanvraag geen factuur zal
volgen. Om te voorkomen dat de aanvraag in ROB-Net open blijft staan moet dit, met reden,
gemeld worden.
Werkopdracht is onder garantie of coulance vergoed: De kosten van de aanvraag vallen
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onder garantie of coulance en worden niet op de leasemaatschappij verhaald.
Niet gefactureerd: De kosten van de aanvraag zullen niet worden gefactureerd.
Reeds gefactureerd: De kosten van de aanvraag zijn wel in rekening gebracht maar op een
andere wijze gefactureerd.
Ook is het mogelijk een extern gemaakte factuur te uploaden en toe te voegen aan uw
aanvraag. Zorg dat u een bestand van de factuur heeft gemaakt.
Kies voor de knop Upload PDF-factuur:

Hierna opent er een pop-up en kunt u uw bestand met de factuur opzoeken:

Zijn de gegevens gevuld dan kiest u voor ‘Sluiten’.
Kies in alle gevallen hierna voor ‘Verzenden’, daarmee is de factuur ingediend bij ROB-Net en
krijgt uw aanvraag de status Gefactureerd.
Hiermee is de aanvraag volledig afgerond.
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10 Het Aanvraagoverzicht
Wanneer u een aanvraag heeft aangemaakt in MiCheck dan wordt deze toegevoegd aan het
Aanvraagoverzicht. Vanuit het hele programma kunt u naar dit overzicht overschakelen.
Wanneer u de knop Aanvragen aanklikt:

Dan komt u in uw overzicht van Aanvragen:

U kunt de selectie van de aanvragen aanpassen via de volgende keuzes:

Standaard worden alleen de openstaande aanvragen getoond. Door de knop ‘Alleen
openstaande’ uit te klikken, hij wordt rood, worden ook de aanvragen met andere statussen
getoond.
Via de bovenste rij is het mogelijk om te zoeken in de kolommen, bijvoorbeeld door een merk,
vloot of status in te voeren:

Het is ook mogelijk een overzicht van uw aanvragen te downloaden naar Excel via de knop:

10.1.1 Toelichting op de kolommen
Kenteken: het kenteken van het voertuig uit de aanvraag.
Voertuig: voertuigomschrijving uit de aanvraag.
Vloot: staat voor de leasemaatschappij waar de auto toe behoort.
Status: de huidige status van de aanvraag.
Type: het type aanvraag (RO = Reparatie en onderhoud; VV = Vervangend vervoer)
Laatste bewerkingsdatum: de laatste datum waarop de aanvraag bewerkt is.
Bedrag: totaal bedrag van de aanvraag.
Opdrachtnummer: het MiCheck-opdrachtnummer van de aanvraag.
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11 Extra module: Technische informatie
MiCheck heeft al een grote hoeveelheid technische informatie ter beschikking. Via de extra
module Technische Modules kunt u toegang krijgen tot een nog grotere bron van informatie.
Dan wordt, wanneer u in een aanvraag bezig bent, de knop Technische informatie toegevoegd
die, wanneer het menu wordt opengeklapt, de volgende keuzes laat zien:

Bijvoorbeeld de keuze Technische Handleidingen laat dan onder meer een grote hoeveelheid
handleidingen zien die van toepassing zijn op het betreffende voertuig uit de aanvraag:
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Onder Electrische Schema’s vindt u bijvoorbeeld Schakelschema’s:

Veel van de informatie is uit te printen zodat u deze mee kunt nemen naar de auto waar u mee
aan het werk bent.
Het gebruik van deze module is eenvoudig en wijst zichzelf.
Via de knop ‘Vorige’ keert u terug naar uw aanvraag.
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12 Troubleshooting
Knop Onderhoud is grijs: Wanneer de knop Onderhoud er wel is maar hij is grijs en kan niet
gekozen worden, dan zijn er waarschijnlijk voor dit kenteken geen onderhoudsgegevens
bekend. Dit kan voorkomen wanneer een auto zo nieuw is dat er nog geen gegevens bij onze
dataleverancier verwerkt zijn, de auto zo oud is dat er geen gegevens meer zijn verwerkt of de
auto zo ongebruikelijk is dat er geen gegevens zijn ingevoerd.
De gewenste werkzaamheden kunnen worden toegevoegd via de knop Overige posities.
Eventueel kunt u dit kenteken mét chassisnummer per mail aan ons doorgeven zodat wij onze
dataleverancier kunnen vragen of zij deze auto zouden willen toevoegen.
In een enkel geval gaat het om een auto die wel gebruikelijk en niet zo nieuw is. Dan kunt u
contact opnemen met onze ServiceDesk om de gegevens te laten controleren.
Bolfouten: Dit zijn foutmeldingen vanuit ROB-Net. Zie hiervoor Bijlage 3.
Knop Banden ontbreekt: De leasemaatschappij moet toestemming geven om met banden te
mogen werken. Zij moeten hiervoor een instelling aanpassen. Neem hiervoor contact op met de
leasemaatschappij. De MiCheck ServiceDesk kan u hierbij niet helpen. Als de leasemaatschappij
de toestemming heeft gegeven dan kan u dat niet gelijk in MiCheck zien, dit duurt even. Wilt u
er direct gebruik van maken doorloop dan de volgende stappen:
- Open de ROB-informatie, boven in het scherm bij het kenteken
- Sluit de pop-up weer onderaan de pop-up via de knop Sluiten
- Open de ROB-informatie opnieuw
- Achter het aanvraagnummer, bovenin de pop-up, staat een tekentje om de pagina te
verversen. Kies deze, de pagina wordt ververst en zal laten zien wat er is aangezet.
Voorbeeld:

Tekst of prijs in de aanvraag is rood: Wanneer een tekst of een prijs rood gekleurd is dan
betekent dat in dit geval niet dat er iets fout is maar dat er iets gewijzigd is. Hierdoor kan de
leasemaatschappij snel zien of iets is aangepast ten opzichte van de standaard waarden.
Wachtwoord wijzigen: Uw wachtwoord wijzigen kan door bovenin uw scherm uw
bedrijfsnaam aan te klikken en achter het woord Profiel te kiezen voor Openen.
Aanvraag verwijderen: Een aanvraag kan alleen maar uit MiCheck verwijderd worden
wanneer deze nog de status Initieel heeft en dus nog niet ingestuurd is naar ROB-Net. Zodra
de aanvraag verzonden is geweest kan deze alleen nog Geannuleerd worden. Deze annulering
zal opnieuw moeten worden ingediend bij ROB-Net zodat zij de aanvraag ook kunnen annuleren.
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13 Bijlage 1: Overzicht Statussen
Een aanvraag in MiCheck kan één van onderstaande statussen hebben:

Initieel: de aanvraag dient nog verzonden te worden, mits er een ROB-BOL koppeling actief is.
Anders dient de aanvraag als basis voor de aanvraag in ROB-Net.

Fleet: de aanvraag is in behandeling bij de leasemaatschappij.

Goedgekeurd: de aanvraag is goedgekeurd door de leasemaatschappij en kan verder worden
afgehandeld.

Afgewezen: de aanvraag is afgewezen door de leasemaatschappij en dient te worden
aangepast op aanwijzing van de leasemaatschappij. Daarna moet hij opnieuw worden
ingestuurd ter goedkeuring.

Garage: de aanvraag is reeds naar de leasemaatschappij verstuurd en is door het garagebedrijf
weer in behandeling genomen. De aanvraag dient nog verzonden te worden.

Werk uitgevoerd: de aanvraag is goedgekeurd, door de garage in behandeling genomen en de
werkzaamheden zijn uitgevoerd. De aanvraag kan verder worden afgehandeld (gefactureerd).
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Gefactureerd: de aanvraag is gefactureerd richting de leasemaatschappij.

Verwijderd: de aanvraag is verwijderd voordat hij ingediend is geweest bij de
leasemaatschappij.

Geannuleerd: de aanvraag is geannuleerd, nadat een aanvraag is ingediend geweest kan deze
niet meer verwijderd worden, alleen nog geannuleerd.

Offerte: wanneer een aanvraag is aangemaakt volgens een eigen SLA, is dit de laatste status
die zo’n aanvraag kan krijgen. De aanvraag kan eventueel handmatig ingevoerd worden op
ROB-Net.
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14 Bijlage 2: Overzicht Afwijzingen
Wanneer een leasemaatschappij de aanvraag afwijst dan zullen zij middels codes, plus een
eventuele aanvulling, een reden van afwijzing meesturen. Hieronder volgt een overzicht van de
afkortingen en hun betekenis (deze is ook te vinden onder Help-knop):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EINDC : Einde-contract-parameters
OHAFW : Onderhoudsmarge
DUBBE : Activiteit is eerder aangevraagd/uitgevoerd (dubbel Onderhoud)
GARAN : Activiteit valt onder garantie
COULA : Coulance-termijn verstreken
BATH : Drempelbedrag-per-ETG-sleutel
BATH : Drempelbedrag-leasemaatschappij aanwezig maar lager
BATH : Drempelbedrag-basis aanwezig maar lager
BATH : Drempelbedrag niet aanwezig
BRW : Meerdere keren reservewiel monteren gekozen
PROFI : Bandenprofiel is groter dan parameter
RESER : Profieldiepte reservewiel kan gebruikt worden
EINDC : Einde-contract-banden-parameter
MAXBA : Max aantal te vervangen banden
BPV : Frequentie bandvervanging op zelfde as te hoog
AFWBM : Maat afwijkend van opgegeven maat
BMERK : Merkband niet automatisch akkoord door leasemaatschappij
SCHAD : Vervangen band in verband met schade
COULA : Coulance met bedrag op activiteit
UURLO : Uurloon niet akkoord
KMAFW : Kilometerstand te hoog
KMAFW : Kilometerstand te laag
SCHAD : Schade aangeven
BANDP : Prijs hoger dan adviesprijs
ONA : Onterecht geen APK aangevraagd
ALLSV: Banden all-season verplicht
BCAT: Band vervangen met andere categorie
BROFV: Band ROF verplicht
BANDP: Prijs hoger dan adviesprijs
BSEIZ: Band vervanging met onjuiste seizoen indicatie
MAXBA: Max aantal banden reeds aangeschaft
MAXBA: Wissel aantal banden 1e aanschaf
GSTIK: Stikstof vullen niet toegestaan
WBUIT: Wissel buiten periode
WBNC: Wissel winterbanden niet in contract
WCAT: Wissel met andere categorie band
BEAAF: Banden eerste aanschaf afgewezen
WGEBR: Wissel gebruikte banden niet toegestaan.
MERK: Wissel bandmerk niet automatisch akkoord
WPROF: Min profieldiepte overschreden
BROFV: Wissel ROF verplicht
WSHI: Wissel met onjuiste snelheidsindicatie
AFWBM: Maat anders dan door LM opgegeven
ALLSE: Wissel all-season verplicht
WTAR: Wissel tarief te hoog
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15 Bijlage 3: Bolfouten in MiCheck
In MiCheck komen soms foutmeldingen naar voren die betrekking hebben op een BOL-fout.
Deze meldingen zijn afkomstig van ROB-Net maar worden zichtbaar in MiCheck zodat zij
opgelost kunnen worden. Ze hebben meestal betrekking op ROB-Net vandaar dat u in de
meeste gevallen contact moet opnemen met ROB-Net en niet met MiCheck.
Een volledig overzicht van de gebruikte Bolfouten kunt u vinden via de Help-knop.
Bent u aangesloten bij Profile International? Neem dan bij Bolfouten altijd contact op met de
Formuledesk. Zij kunnen veel van de fouten voor u oplossen.
15.1 Veel voorkomende BOL-fouten
BOLfout 3002: Opdracht kan niet gevonden worden met de combinatie
NummerLeasemaatschappij, NummerLeverancier, Kenteken en Opdrachtnummer.
De verstrekte gegevens zijn in ROB-Net niet bekend als opdracht. Bij het insturen van een
wijziging op een opdracht dienen deze ingestuurde gegevens gelijk te zijn aan de opdracht zoals
deze oorspronkelijk is ingestuurd (en dus bekend in de ROB-database). Controleer de gegevens
en neem eventueel contact op met ROB-Net om de gegevens te vergelijken. De ServiceDesk
van MiCheck kan hier niet bij helpen.
BOLfout 3013: Een aanvraag mag alleen worden ingediend indien het aanvragen bij de
leasemaatschappij niet geblokkeerd is. Neem contact op met de leasemaatschappij om te
controleren of u wel aanvragen mag indienen bij de leasemaatschappij. De ServiceDesk van
MiCheck kan hier niet bij helpen.
BOLfout 3016: Een aanvraag mag alleen worden ingediend als er geen lopende aanvragen zijn.
Er staat al een aanvraag voor dit kenteken open. Ook al staat er in MiCheck geen aanvraag
open dan kan er bij ROB-Net wel een aanvraag open staan (bijvoorbeeld wanneer een
geannuleerde opdracht niet meer is ingediend bij ROB-Net). Neem contact op met het ROB
(voor Profile met de Formuledesk) om hen de openstaande opdracht te laten sluiten. De
ServiceDesk van MiCheck kan hier niet bij helpen.
BOLfout 3018: De status van de aanvraag moet teruggezet worden op Garage en opnieuw
worden ingediend. Neem hiervoor contact op met de MiCheck Servicedesk (voor Profile met de
Formuledesk).
BOLfout 3092: Beurtcode van de onderhoudsactiviteit moet hoger zijn dan de laatste beurt. De
beurtcode die wordt gekozen is al eens gebruikt en staat daardoor bij de leasemaatschappij
geblokkeerd. Neem contact op met de leasemaatschappij om deze weer vrij te geven. De
volgende beurtcode gebruiken verschuift het probleem omdat de melding dan een volgende
keer weer zal verschijnen. De ServiceDesk van MiCheck kan hier niet bij helpen.
BOLfout 3224: Aanvraag kan niet worden aangevraagd, omdat er andere openstaande
aanvragen zijn die langer dan 60 dagen openstaan. Ook al staat er in MiCheck geen aanvraag
open dan kan er bij ROB-Net wel een aanvraag open staan (bijvoorbeeld wanneer een
geannuleerde opdracht niet meer is ingediend bij ROB-Net). Neem contact met het ROB (voor
Profile met de Formuledesk) op om hen de openstaande opdracht te laten sluiten. De
ServiceDesk van MiCheck kan hier niet bij helpen.
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