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Inleiding 

De AutoDisk pricingmanager is een ideaal systeem om eenvoudig alle privé lease aanbod 

en tarieven te beheren. De omgeving maakt het mogelijk om alle aspecten die te maken 

hebben met standaardpricing goed en snel te managen. 

De kern van het systeem is de mogelijkheid om combinaties van pricingprofielen te 

koppelen, waardoor het beheer zeer efficiënt wordt. Voeg makkelijk en snel auto’s toe op 

basis van AutoDisk autogegevens of verrijk de pricingmanager door middel van een feed 

(bv. AutoDisk calculeren) 

Verder bevat het systeem: 

1. Autodata 

2. Afbeeldingen  

3. Opties 

4. Merk- en modelteksten  

5. Kleuren 

6. Output naar API/Soap/XML 

 

 

Label 

Het is van belang voor u begint met het configureren van het auto aanbod binnen de 

pricingmanager, om een Label aan te maken. Een Label geeft aan waar u het voor wilt 

gebruiken, bijvoorbeeld privé lease, Merk label (bijvoorbeeld BMW label) of actie auto’s. 

Onder een label worden o.a. looptijd en kilometrage combinaties opgegeven met 

eventueel een bijbehorende prijs. Daarnaast kunnen er globale componenten en 

leasecontract waarden worden opgegeven onder een label. 

Label aanmaken 
1. Ga naar het tabje Labels  

2. Selecteer de knop “Voeg een label toe” op de label overzicht pagina 

3. Geef een label naam op (bijv. privé lease label) 

4. Het label is nu aangemaakt  

In de volgende hoofdstukken wordt per onderdeel uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. 

 

 

 



 

V2103 
4 

 

Looptijd en kilometrage profiel 

Let op! een looptijd of kilometrage kan niet worden verwijderd 

1. Selecteer de knop “Voeg looptijd toe” 

2. Omdat er nog geen looptijd en kilometrage combinatie bekend is moet de eerste 

keer 1 looptijd en kilometrage worden opgegeven. (bijvoorbeeld 60 maanden, 

10000 per jaar) 

3. Selecteer na het opgegeven van de eerste combinatie de knop ‘’Sla looptijd en 

kilometrage op” 

4. De eerste looptijd en kilometrage combinatie is nu opgeslagen. En de looptijden 

en kilometrages kunnen nu één voor één gevuld worden.  

Wanneer de gewenste looptijden en kilometrages zijn opgegeven kan er een standaard 

looptijd en kilometrage worden opgegeven.   

Selecteer hiervoor de checkbox (onder het standaard label) bij de gewenste looptijd en 

kilometrage. (Standaard kilometrage wordt nu groen weergegeven).
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Eigen Componenten Profiel 

Eigen componenten profiel 
Een eigen componenten profiel houdt in dat u zelf kunt bepalen welke vrije componenten 

gekozen kunnen worden door een bezoeker. Bijvoorbeeld winterbanden en verlaging 

eigen risico. 

Er kunnen componenten worden aangemaakt die onder alle auto’s binnen het 

aangemaakt profiel geplaatst kunnen worden. (bijvoorbeeld: Verlaging eigen risico of 

winterbanden) 

Eigen component toevoegen 
1. Selecteer de knop “Component toevoegen” 

2. Er wordt een nieuwe rij aan de componenten tabel toegevoegd 

3. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/aangepast 

a. Aan 

Component staat aan of uit 

b. Code 

Component code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, deze kan 

na het toevoegen niet worden aangepast) 

c. Beschrijving 

Component beschrijving  

d. Prijs  

Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer/minder prijs op 

e. Verplicht 

  Maak het component verplicht 

f. Standaard  

  Component staat standaard aan maar is niet verplicht 

g. Cluster 

  Cluster componenten door meerdere componenten dezelfde code te 

geven. Deze   code is vrij in te voeren 

h. Gekoppeld 

Auto’s binnen de pricingmanager waaraan het component is gekoppeld. 

Door te klikken ziet u welke auto’s zijn gekoppeld. Alle aanpassingen (bijv 

de prijs) aan het component worden doorgevoerd bij gekoppelde auto’s. 

Een component kan worden gekoppeld op de label pagina, maar kan ook 

worden gekoppeld op auto niveau  

i. Verwijderen 

Verwijder component (verwijderd het component ook bij alle gekoppelde 

auto’s) 
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 Tag categorieën 

Onder een label kunnen tag categorieën worden aangemaakt.  U kunt met uw 

webbouwer afspreken welke functionaliteit om een specifieke tag categorie moet 

worden ontwikkeld. 

Bijvoorbeeld: U maakt een Tag categorie sticker aan. En spreekt af dat wanneer deze 

tag categorie voorkomt bij een auto de waarde in een sticker element moet komen.  

 

Tag categorie toevoegen 
1. Selecteer de knop ‘Tag categorie toevoegen’ 

2. Geef in de pop-up de volgende waarde op: 

a. Tag categorie naam  

b. Eventueel een tag  

De opgegeven tag kan dan op iedere auto binnen het label worden 

gebruikt(deze is niet meer aanpasbaar op auto niveau ) 

c. Beschrijving 

Korte beschrijving van de tag categorie.  

3. Sla tag categorie op. 

4. De tag categorie is nu beschikbaar onder iedere auto in het desbetreffende label. 
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Contract toelichting profiel 

Contract toelichting profiel 
Hier kan een de contract toelichting tekstueel worden geplaatst (bijvoorbeeld een 

opsomming met betrekking tot de prijs opbouw).  

De label contract toelichting wordt (na invulling) standaard bij alle auto’s onder het label 

geplaatst. Op autoniveau is de contract toelichting weer aan te passen, indien gewenst. 

Contract toelichting toevoegen 
1. Vul een contract toelichting in via de tekst editor 

2. Sla de contract toelichting op via de knop “Sla contract toelichting op” 

 

 

 

 

Het label is nu geheel aangemaakt.  Ga nu naar de tab “Auto’s” 
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Auto’s  

Vanuit deze tab worden de auto’s binnen de pricingmanager beheerd en toegevoegd 

aan de pricingmanager. 

 

Er zijn een tweetal manieren om een auto toe te voegen: 

1. Handmatig 

2. Via de bulkcalculator 

 

Hieronder worden de verschillende mogelijkheden weergegeven. 

Auto overzicht pagina 
De pagina is opgebouwd uit de verschillende labels. Ieder label heeft zijn eigen tabblad. 

Per label zijn alle auto’s te vinden die in de pricingmanager zijn aangemaakt. 

 

Wanneer er vanuit de bulk auto’s zijn toegevoegd aan de pricingmanager wordt er een 

extra tab getoond “Nieuw toegevoegd” (zie afbeelding). 
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Uitleg label tabbladen 

Binnen een label tab worden de auto’s getoond in een tabel met de volgende waarden 

(online van links naar rechts: 

 

 
 

1. Foto, Eigen foto (wanneer deze is geplaatst) of een AutoDisk foto 

2. Merk 

3. Model 

4. Uitvoering 

5. Deuren (aantal) 

6. Bouwjaar 

7. Basis leaseprijs, de leaseprijs dat bij standaard kilometrage en looptijd is 

aangeven. 

8. Actief, auto               wordt online getoond 

 

9. Niet actief                 auto  

 

10. Consumentenprijs 

11. Datum aangemaakt, datum auto kenbaar gemaakt aan pricingmanager  

12. Toevoeging 

a. Handmatig 

  

b. Bulk (Feed) 

  

13. Kenteken   

a. Geel 

b. Grijs  

 

Let op! De zichtbaarheid van grijs is afhankelijk van het abonnement. 

  

Op alle waarden in het tabblad (behalve foto) kan er gesorteerd of gezocht worden. 
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Handmatig Auto toevoegen 

 
1. Selecteer “Voeg handmatig auto toe” 

2. Selecteer de gewenste auto ((geel of grijs)-jaar – merk – model -uitvoering ) 

3. Selecteer “Voeg auto toe” 

4. Selecteer het label waaronder de auto moet worden geplaatst. 

5. Selecteer “Volgende” 

6. In de volgende pop-up worden alvast de volgende gegevens voor u berekend: 

7. Basis leaseprijs 

8. Leaseprijs matrix (meer minder bedragen) 

9. Meer minder kilometer matrixen  (meer minder bedragen in centen) 

10. Vink evt. “Koppel Label opties” aan 

11. Hiermee worden de label componenten door gezet naar de nieuw toegevoegde 

auto 

12. Selecteer een van de knoppen  

13. Gebruik Lege waarden 

14. De uitgerekende waarde worden niet mee genomen bij aanmaken van de auto 

15. Gebruik AutoDisk waarde 

16. De uitgerekende waarde worden mee genomen bij  het aanmaken van de auto 

 

De auto is nu kenbaar gemaakt aan de pricingmanager en kan verder worden 

geconfigureerd 
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Via bulkcalculator auto toevoegen 

 
In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe specifieke uitvoeringen toegevoegd kunnen 

worden aan een nieuw profiel. 

Bulkcalculatie instellen 
1. Verwerk segmentcodes in AutoDisk Calculeren bij “eigen tabellen variabelen 

invoer”. Hierbij  kan een code worden gebruikt (de code mag u zelf bepalen). Als u 

meerdere codes wilt gebruiken (bijv. voor extra klanten), kunnen de codes komma-

gescheiden (;) opgevoerd worden.  

Voorbeeld: 

 

2. Maak een nieuw profiel aan in de bulkcalculator en voeg alleen de segmenten toe aan het 

bulkcalculatiebestand die in stap 1 zijn ingevuld (in tabblad “hoofdinstellingen 2). 
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3. Kies binnen het nieuwe profiel ook de mantel die je wilt gebruiken om te calculeren.  

Voorbeeld: 

 

 

4. Stel eventuele FTP gegevens in 

5. Zet het vinkje “Zet het bestand online na de bulkcalculatie”(tabblad “Hoofdinstellingen 2”)  

aan: 

 
6. Draai de bulkcalculator (1e tabblad) via <Start deze> 

Als de bulkcalculator klaar is met verwerken: Geef het profiel door aan AutoDisk. In bovenstaand 

voorbeeld moeten wij dus "Test nieuw" koppelen in de pricing manager. 
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Mantelinstellingen Leasewise 
Als er een mantel wordt gebruikt die online nog niet is toegekend dient er nog een eenmalige actie 

te worden uitgevoerd in LeaseWise 

1. LeaseWise activiteiten -> Offerte -> Relatie 

2. Er moet een debiteur worden toegekend aan de calculatiemantel (in dit voorbeeld 

nummer 7) inclusief een usernaam en wachtwoord. Daar mag u alles invoeren wat u wilt, de 

gegevens worden alleen gebruikt voor het online verwerken van de mantelinstellingen. Er 

wordt verder niets gedaan met deze inloggegevens bij deze module. 
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3. Geef ook het debiteurnummer (relatienummer) door aan AutoDisk, in dit voorbeeld is dat 

toevalligerwijs ook nummer 7: 

 

 

 

Bulkcalculaties in Pricingmanager 

Als de bulkcalculatie verwerkt is, zijn de calculaties op te halen in de Pricingmanager. 
Hieronder stapsgewijs de werking: 
 

1. Selecteer in de pricingmanager de tab “Nieuw toegevoegd” 

2. Selecteer in de auto tabel de auto die moet worden toegevoegd 

3. Selecteer het label waaronder de auto moet worden geplaatst. 

4. Selecteer “Volgende” 

5. In de volgende popup worden alvast de volgende gegevens voor u brekend: 

6. Basis leaseprijs 

7. Leaseprijs matrix (meer minder bedragen) 

8. Meer minder kilometer matrixen  (meer minder bedragen in centen) 

9. Vink evt. “Koppel Label opties” aan 

10. Hiermee worden de label componenten door gezet naar de nieuw toegevoegde 

auto 

11. Selecteer een van de knoppen  

12. Gebruik Lege waarden 

13. De uitgerekende waarde worden niet mee genomen bij aanmaken van de auto 

14. Gebruik AutoDisk waarde 

15. De uitgerekende waarde worden mee genomen bij  het aanmaken van de auto 

 

De auto is nu kenbaar gemaakt aan de pricingmanager en kan verder worden 

geconfigureerd 
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Auto detail pagina 

Op deze pagina kan er een nieuwe auto worden geconfigureerd of een al eerder 

toegevoegde auto worden aangepast (selecteer een auto in de auto tabel) 

Auto configureren/aanpassen 
De detail pagina is opgebouwd uit de volgende componenten: 

a. Auto naam (Merk, model en type (uitvoering)) 

b. Binnen de pricingmanager kan de uitvoeringsnaam worden aangepast. De 

uitvoeringsnaam bestaat uit twee delen: 

a. Motor, door op te klikken kan de tekst worden gewijzigd 

b. Uitvoering, door op te klikken kan de tekst worden gewijzigd 

c. Activatie, hiermee zet u een auto online 

 
d. Preview, hiermee kun u een voorbeeld zien van de verwerking 

 
e. Label, aan welk label hangt deze auto, eventueel te switchen 

Leaseprijzen 
f. Leaseprijzen, de gecalculeerde basis leaseprijs (vanuit mantelsettings). Eventueel 

aan te passen door op tekst vak te klikken.  

g. Bereken de basis leaseprijs live uit, doormiddel van de knop   

 De leaseprijs word berekend op basis van de mantel gegevens 

 De nieuwe waarde wordt automatisch opgeslagen 

h. Meer minder pricing. Hier worden de meer minder prijzen getoond bij de 

verschillende looptijd en kilometrage combinaties. Deze meer minder prijzen zijn 

op basis van de aangeven basis leaseprijs. De groene aanduiding is de 

basiswaarde (weergegeven als 0).  

 
i. Switchen tussen meer/minder en leaseprijzen 

Via de knop “Toon Matrix op basis van:”  kan de view van de matrix worden 

aangepast.   

 Meer minder prijzen view 
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Leaseprijzen view 

  
j. Controle berekende prijzen 

Om de berekende prijzen te controleren kan de knop geselecteerd worden. Er 

wordt dan een open calculatie (xls) gedownload. 

k. Aanpassen berekende leaseprijzen 

De matrix kan op verschillende manier worden gevuld of worden aangepast. 

Handmatig 

• Selecteer een waarde in de matrix 

• Voer nieuwe waarde in  

• De nieuwe waarde wordt automatisch opgeslagen 

 Live berekenen 

• Selecteer de live berekenen knop 

• De prijzen worden live berekend in de pop up 

• Selecteer de knop “Neem over” 

Neem over  

 Binnen een label kan er een leaseprijs matrix worden overgenomen van een 

andere auto. 

• Selecteer de knop “leaseprijs matrix overnemen andere auto”  

• Selecteer in de pop-up de gewenste auto waarvan de matrix moet worden 

overgenomen 

• Selecteer de knop “Neem over” 

Zet op 0 

• Selecteer de knop “Zet op 0”  

• De matrix wordt gevult met waarde 0 

Opties 
l. Opties 

a. Toegevoegde opties (Eigen component opties) 

Weergave van de component opties ingevoerd bij het label. Mogelijkheid 

om componenten toe te voegen of te verwijderen op auto niveau 

b. Ga verder met punt 15 

 

 



 

V2103 
17 

 

m. Label componenten toevoegen  

Wanneer bij het aanmaken van een nieuwe auto niet is gekozen voor “Koppel 

Label opties” kunnen deze alsnog worden toegevoegd op de auto detail pagina. 

• Selecteer de knop “Label componenten toevoegen” 

• Selecteer in de pop up de  gewenste label componenten 

• Selecteer “Opslaan”  

 

n. Opties 

Mogelijkheid om opties en accessoires behorend bij de auto (af fabriek en af 

dealer) toe te voegen.  

AutoDisk optie toevoegen/beheren 

▪ Selecteer de tab “AutoDisk opties toevoegen” 

▪ Zoek in de lijst de gewenste optie en vink deze rechts in de tabel 

aan. 

▪ Selecteer nu de tab “Toegevoegde opties” 

▪ De nieuw toegevoegde optie staat nu onder Opties 

▪ Ga verder met punt 15 

 

o.  “Eigen component” of “Eigen optie of accessoire” toevoegen 

1. Selecteer de knop “Eigen Component toevoegen” of “Eigen optie of accessoire 

toevoegen”   

2. Er wordt een nieuwe rij aan de componenten/optie tabel toegevoegd 

3. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/aangepast 

a. Aan 

Component/optie staat aan of uit 

b. Code 

Component/optie code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, 

deze kan na het toevoegen niet worden aangepast) 

c. Beschrijving 

Component/optie beschrijving  

d. Prijs  

Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer/minder prijs op 

e. Verplicht 

Maak het component/optie verplicht 

f. Standaard  

Component/optie staat standaard aan maar is niet verplicht 

g. Cluster 

Cluster componenten door meerdere componentenopties dezelfde code te 

geven. Deze code is vrij in te voeren 

h. Gekoppeld 

Auto’s binnen de pricingmanager waaraan het component/optie is 

gekoppeld. Door te klikken ziet u welke auto’s zijn gekoppeld. Alle 

aanpassingen (bijv de prijs) aan het component worden doorgevoerd bij 

gekoppelde auto’s. Een component kan worden gekoppeld op de label 

pagina, maar kan ook worden gekoppeld op auto niveau  
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i. Verwijderen 

Verwijder component/optie (verwijderd het component ook bij alle 

gekoppelde auto’s) 

 

Eigen optie of accessoire toevoegen/beheren 

Een eigen optie wordt binnen de optie tabel aangeven doormiddel van: 

 
Een eigen accessoire wordt binnen de optie tabel aangeven doormiddel van: 

 
 

1. Selecteer de knop “Eigen optie accessoire toevoegen” 

2. Maak een keuze tussen optie of accessoire 

3. Er wordt een extra regel toegevoegd aan de eigen optie tabel 

4. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/ aangepast. 

a. Aan 

Eigen optie/ accessoire staat aan of uit 

b. Code 

Eigen optie/ accessoire code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, 

deze kan na het toevoegen niet worden aangepast) 

c. Beschrijving 

Eigen optie / accessoire beschrijving  

d. Prijs 

Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer minder prijs op 

Let op de prijs wordt pas opgeslagen wanneer de gehele matrix is gevuld 

e. Verplicht 

Maak het eigen optie/ accessoire verplicht 

f. Standaard  

Eigen optie/ accessoire staat standaard aan maar is niet verplicht 

g. Cluster 

Cluster opties door meerdere opties dezelfde code te geven. Deze code is vrij 

in te voeren 

h. Verwijder  

Verwijdert een optie 
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p. Lakken, beschikbaar maken van lakken/kleuren behorend bij de auto 

Lakken toevoegen/beheren 

1. Selecteer de tab “AutoDisk opties toevoegen” 

2. Zoek in de lijst de gewenste lak optie (Type lakken) en vink deze rechts in de 

tabel aan. 

3. Selecteer nu de tab “Toegevoegde opties” 

4. De nieuw toegevoegde optie staat nu onder Lakken. 

5. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/ aangepast. 

a. Aan 

Lak staat aan of uit 

b. Code 

Lak code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, deze kan na het 

toevoegen niet worden aangepast) 

c. Beschrijving 

Lak beschrijving  

d. Kleur 

Lak kleur, deze kan al automatisch gevuld zijn 

e. Prijs 

Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer minder prijs op 

Let op de prijs wordt pas opgeslagen wanneer de gehele matrix is gevuld. 

f. Verplicht 

Maak het Lak verplicht 

g. Standaard  

Lak staat standaard aan maar is niet verplicht 

h. Cluster 

Cluster Lakken door meerdere opties dezelfde code te geven. Deze code is 

vrij in te voeren 

i. Verwijder  

Verwijdert een optie 

Extra instellingen 
a. Meer/Minder Kilometers 

Middels een matrix per looptijd/kilometrage instellen van de meer/minder 

(ct. per kilometer). De matrix kan op verschillende manieren worden gevuld: 

Handmatig 

• Selecteer een waarde in de matrix 

• Voer nieuwe waarde in  

• De nieuwe waarde wordt automatisch opgeslagen 

Live bereken  

• Selecteer de live berekenen knop 

• De prijzen worden live berekend. 
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Vul met 1 vaste waarde 

• Geef bij de gewenste matrix in het tekst vak de waarde op  

• Selecteer de knop  

 

Zet op 0 

• Selecteer de knop “Zet op 0”  

• Beide matrixen wordt gevult met waarde 0 

b. Extra auto info 

In dit scherm kan de locatie (standplaats indien er meerdere vestigingen 

zijn) van de auto worden ingesteld 

c. Contract toelichting 

Wanneer de contract toelichting op label niveau is gevuld zal deze onder 

de tab “Contract toelichting” terug te vinden zijn. Deze kan overschreven of 

aangevuld worden op auto niveau 

Contract toelichting toevoegen/beheren 

• Geef de contract toelichting op via de tekst editor 

• Sla de contract toelichting op via de knop “Sla contract toelichting op” 

d. Model/Uitvoering tekst 

Hier kan een tekst opgeven worden die betrekking heeft op de auto. 

Hiermee kan de webbouwer bijvoorbeeld de front-end pagina vullen (SEO). 

Er kan gekozen worden om zelf een tekst te schrijven of er kan een AutoDisk 

model tekst geplaatst worden (deze kan daarna worden aangepast) 

Model/uitvoerings tekst toevoegen/beheren 

• Geef de model/uitvoerings tekst  op via de tekst editor 

• Of selecteer de knop “Plaats AutoDisk model tekst” 

• Sla de tekst op via de knop “Sla model/uitvoering tekst op” 

e. Tag   

Tags kunnen gebruikt worden op auto’s te categoriseren voor een 

webbouwer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tag “Homepagina”. Hierdoor 

weet de webbouwer dat deze auto ook op de homepagina moet staan. 

De tags kunnen vrij worden ingevoerd. 

• Tags toevoegen/beheren 

• Selecteer een tag categorie (deze kunt u aanmaken onder een label) 
o U kunt ook een losse tag aanmaken, selecteer hier voor de 

categorie “losse tag” 
o Tag categorie die al een tag hebben worden getoond met een 

tag icon. 

 
• De tag is aan de rechterzijde toegevoegd 
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• De tag kan verwijderd worden door op het x te drukken bij de tag 

Eigen Afbeeldingen 
a. Eigen afbeeldingen, met deze optie is het mogelijk om foto’s van de auto te 

plaatsen en/of afbeeldingen via de AutoDisk foto database koppeling 

Eigen afbeeldingen toevoegen/beheren 

• Selecteer een afbeelding op de computer en sleep deze in de eigen 

afbeeldingen box 

• Of klik op de eigen afbeeldingen box en selecteer een afbeelding vanaf de 

computer 

• De afbeelding wordt geüpload en boven de upload box geplaatst 

AutoDisk afbeeldingen toevoegen/beheren 

• Selecteer de knop “AutoDisk afbeeldingen” 

• Selecteer in de pop up de gewenste afbeeldingen 

• Selecteer de knop “Voeg geselecteerde foto’s toe” 

• De afbeeldingen worden boven de upload box geplaatst. 

Afbeeldingen verwijderen 

• Selecteer een afbeelding 

• Selecteer de knop “Verwijderen” 

Verwijderen 

Hiermee wordt de auto verwijderd van het label  

• Selecteer de knop “Verwijder auto” 

• Selecteer in de pop up “Verwijderen” 

 

 

 

 


