
HET FUNDAMENT ONDER KLANTENCONTACT

GESCHOONDE GEGEVENS IN 2018

VERHUISD

1.800.000

ONTKOPPELDE AUTO'S

1.945.000  

NIEUWE APK-DATUM

7.100.000

OVERLEDEN

150.000

KVK VERRIJKT

500.000

INDI 2.0: VOORDELEN VOOR DE DEALER INDI 1 INDI 2.0

INDI-dashboard met overzicht verrijkingen

Instelbare keuze automatisch/handmatig beoordelen mutaties

Naam- en adresverbeteringen/verhuismutaties

Voertuigmutaties (RDW gegevens)

Voertuigmodel- en uitvoeringverrijking (per merk instelbaar)

Vast ontkoppelsignaal bij verkoop en sloop/export

Instelbaar ontkoppelsignaal bij verkoop en sloop/export

Meerdere rollen tonen bij ontkoppelsignaal

Maandelijkse verrijking

Tweewekelijkse verrijking

Optionele dagelijkse verrijking

Melding overleden klanten (inclusief overlijdensadvertentie)

Gebruikerskeuzes onthouden voor elk beoordeeld veld

Per veld instelbare businessrules voor verrijkingen 

Log voor alle klant- en voertuigverrijkingen en ontkoppelacties

"Mijnomgeving"  als bron toevoegen (afhankelijk van importeur)

Uitwisselen van klant communicatie instellingen met importeur 
(afhankelijk van importeur)

INDI 2.0: VOORDELEN VOOR DE IMPORTEUR INDI 1 INDI 2.0

Klant- en voertuiggegevens delen met importeur  
(bij collectief contract)

Eén gekoppelde rol per voertuig uitwisselen

Meerdere rollen per voertuig uitwisselen

Dagelijkse of tweewekelijkse update van dealerdata

Uitwisselen van klant communicatie instellingen met de dealer

Het INDI-platform is hét centrale verzamel-, validatie- en uitwisselpunt van NAW-gegevens voor importeurs en dealers 

binnen het merkkanaal. Wij koppelen uw eigen DMS- of CRM-systeem via een intelligente interface met het INDI-platform. 

INDI schoont uw gegevens, vult deze aan waar nodig en wisselt de volledig geactualiseerde informatie uit.

UW KLANTENBESTAND  
IN TOPCONDITIEINDI 2.0

INDI 2.0 STERK VERBETERD

Een nieuw en eenduidig scherm binnen de RDC-omgeving waar u alle door INDI voorgestelde wijzigingen kunt goedkeuren. 

Uw klantdata wordt fijnmaziger en vaker geschoond en dit helpt u in uw commerciële activiteiten. Uw gegevens worden 

geschoond door het Overlijdensregister, wat pijnlijke vergissingen in uw communicatie voorkomt.

Initiatief van RAI Vereniging afdeling 
Auto’s en BOVAG Autodealers

VERENIGING INDI | Lange Dreef 8 | 4131 NH Vianen

 0347-32 22 58  info@indiplatform.nl  www.indiplatform.nl
RDC | DE BOELELAAN 7 | 1083 HJ Amsterdam

 020-549 7999  sales@rdc.nl  www.rdc.nl

Wilt u meer informatie over INDI 2.0 ontvangen of een afspraak met ons maken?  Neem dan snel contact ons op.
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