
Dé standaard voor het autoleasebedrijf

LeaseWise is dé software voor ondernemingen die zich 

bezighouden met autoleasing. Het pakket wordt dan ook 

al door meer dan 150 leasemaatschappijen in Nederland 

gebruikt. LeaseWise maakt het mogelijk om snel, accuraat en 

op basis van actuele gegevens het operationele gedeelte van 

autoleasing te beheren en aan te sturen.

Alle genoemde handels- en productnamen van CarWise ICT zijn

binnen de Benelux geregistreerde merken.



Geen grote investeringen

De grootte van uw bedrijf of wagenpark is niet van belang. LeaseWise is inzetbaar voor elke onderneming. Als 

gebruiker least u onze software, zodat u zonder grote investering vooraf volledig geautomatiseerd bent. De prijs 

die u betaalt is gerelateerd aan het aantal auto’s. Dankzij deze licentiestructuur is CarWise ICT bovendien in staat 

om LeaseWise te blijven doorontwikkelen. Daardoor werkt u altijd met software die volledig up to date is.

Jarenlange samenwerking

Daarnaast kent LeaseWise een tal van koppelingen naar standaard kantoorsoftware, zodat brieven, facturen, 

e-mails, interne overzichten en dergelijke eenvoudig aan te maken zijn. Ook behoort het werken met labels 

en het werken met een tussenpersoon (intermediair) met de daarbij horende provisies tot de mogelijkheden. 

LeaseWise is het resultaat van jarenlange samenwerking met de branche. Met als gevolg dat de software 

volledig is toegespitst op de praktijk. Gebruiksgemak, efficiëntie en kostenbeheersing maken LeaseWise tot dé 

standaard voor het autoleasebedrijf.

Drie pijlers

LeaseWise is opgebouwd uit drie pijlers: calculeren/offreren, beheren en financiële administratie. Gezamenlijk 

bieden deze modules alle faciliteiten om het hele administratieve proces van offertes tot en met de beëindiging 

van leasecontracten en verkoop van auto’s te verzorgen.

De producten van CarWise ICT 

onderscheiden zich door hun 

schaalbaarheid, flexibiliteit, stabiliteit, 

gebruiksgemak en overzichtelijke 

presentatie. Zij dekken de 

automatiseringsbehoefte van autolease- 

en verhuurbedrijven volledig af, indien 

gecombineerd met Microsoft Office, 

waarmee uitgebreide koppelingen zijn 

voorzien.
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Calculeren/offreren

De basis wordt gevormd door *een uitstekend autobestand waarin alle belangrijke gegevens zijn 

opgenomen. Het energielabel en de CO2 uistoot zijn vanzelfsprekend meteen toegevoegd toen 

deze geïntroduceerd werden. *Per model zijn er foto’s beschikbaar zodat u de auto ook letterlijk 

in beeld heeft. Bovendien worden representatieve restwaarden en ROB waarden standaard 

meegeleverd.

Al deze gegevens worden continu geactualiseerd, zodat u altijd werkt met de nieuwste cijfers. 

Updates van de autogegevens zijn eenvoudig te downloaden en de programmatuur geeft zelf aan 

wanneer er nieuwere data beschikbaar is.

Selecteren en vergelijken

U kunt eenvoudig een selectie maken uit het hele autotypebestand. Bijvoorbeeld alle auto’s 

van € 20.000 tot € 30.000 met voorwielaandrijving, standaard airco en leverbare zij-airbags van 

bepaalde merken. In een oogwenk zet LeaseWise de auto’s naast elkaar, zodat u ze perfect met 

elkaar kunt vergelijken en zo kan beoordelen welke auto’s voor uw klanten interessant zijn. Kiest 

u er voor om direct het type te selecteren dan worden er automatisch vergelijkbare alternatieven 

getoond.

Leasecalculatie

Een leasecalculatie van één of meer auto’s is snel te

maken en aan te passen. Tijdens het calculeren worden alle mogelijkheden helder weergegeven, 

zoals het onderscheidt in standaard opties of opties voor een meerprijs en kunt u in een 

handomdraai de looptijd en kilometrage bepalen. Natuurlijk zijn alle gegevens door u te 

veranderen en kunt u zo heel eenvoudig naar eigen inzicht met rente, brandstofprijzen en 

restwaarden werken.
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* ..een uitstekend bestand waarin..

* Per model zijn er foto’s beschikbaar.



Indien een auto in meerdere variaties gecalculeerd moet worden, kan de calculatie worden 

gekopieerd, aangepast en opgeslagen worden. Er hoeft dus niet eerst een nieuwe calculatie 

gemaakt te worden.

U bepaalt zelf welke gecalculeerde auto’s op de offerte afgedrukt worden. U kunt deze offerte 

afdrukken of als PDF bestand versturen via e-mail. Indien gewenst kunt u met behulp van de 

koppeling met Microsoft Word een (standaard)brief meesturen.

Restwaarden en ROB cijfers

Inbegrepen is een representatieve inrichting van de restwaarde en ROB voorstellen. In de 

calculatiemantel kan worden gekozen of met inruil- of handelswaarden gecalculeerd moet worden. 

Vanzelfsprekend kunt u van deze voorstellen afwijken, zowel per calculatie als via de door u 

beheerde afwijkingspercentages. Is er een eigen restwaardecommissie of ROB commissie dan kan 

er natuurlijk ook met eigen tabellen gewerkt worden.

Integratie en koppelingen

- Een e-mail programma voor het e-mailen van offertes in PDF formaat.

- AutoDisk Online Calculeren voor het volgen van de op internet gemaakte calculaties en het 

aanleveren van de calculatiegrondslagen.

- AutoDisk Online Autoregeling voor het aanleveren van de bulkcalculaties op basis van de 

LeaseWise calculatiemantels.

Van offerte naar contract

Het is natuurlijk mogelijk om van een (internet)offerte direct een contract te maken. Alle gegevens 

van de offerte worden overgenomen in het contract. De database wordt alvast gevuld met 

relevante informatie voor het beheren van de auto zoals het onderhoudsinterval, het normverbruik 

en de CO2 uitstoot.
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In bulk of op maat?

Alle calculatiegrondslagen, zoals de 

restwaarden zijn vooraf in te voeren. 

De leaseadviseur hoeft hierdoor deze 

waarden tijdens het calculeren niet meer 

aan te passen. De toegang tot deze 

velden kunnen dan per gebruiker worden 

ingesteld.

U kunt er ook voor kiezen juist een 

(klein) deel van de calculatiegrondslagen 

vooraf in te stellen en per calculatie de 

waarden door de lease adviseur te laten 

beoordelen.

De gebruiker behoudt altijd de 

gebruiksvriendelijke manier van werken.

LeaseWise is de juiste keuze voor beide 

werkwijzen of juist een combinatie van 

beide.



Beheren

Contracten

Leasecontracten zijn binnen LeaseWise op een eenvoudige manier te beheren. De leasecontracten 

worden weergegeven op tabbladen. Afhankelijk van de status waarin de leasecontracten zich 

bevinden, zullen de leasecontracten op één van deze tabbladen zichtbaar zijn.

*De status van de leasecontracten is eenvoudig te volgen en geeft helder weer welke vervolgactie 

wordt verwacht. De hierbij voorgedefinieerde WorkFlow zorgt dat u grip houdt op het hele proces.

Nacalculatie

Tussen de calculatie en de uiteindelijke inzet kunnen verschillen ontstaan in de leaseprijs. Dit 

kan veroorzaakt worden door verschillen in bijvoorbeeld investering, rentepercentage, HSB 

of verzekering. Binnen LeaseWise kunnen deze verschillen worden verwerkt naar de klant, 

een component of een combinatie daarvan. Dit dient wel te gebeuren voordat het contract 

gefactureerd kan worden.

Lopende contracten

Tijdens de looptijd van een leasecontract wilt u het contract kunnen volgen op bijvoorbeeld de 

afloopdatum, kilometerstand, expiratiedata van tankpassen en dergelijke. Alle informatie is binnen 

LeaseWise altijd en overal binnen handbereik.

Past u een contract aan tijdens de looptijd dan vraagt het programma altijd om een ID en een 

reden, zodat per contract een historie bijgehouden kan worden en u in de toekomst altijd alle 

wijzigingen kunt terugvinden.
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Per leasecontract is binnen LeaseWise 

altijd duidelijk welke vervolgactie wordt 

verwacht.

Sommige statussen worden doorgegeven 

aan een deelproces zoals de lijst te 

bestellen auto’s. Vanuit deze lijst kan er 

dan weer gewerkt worden.

Het werken vanuit deze lijst biedt een 

aantal voordelen:

- Sneller schakelen;

- Beter overzicht;

- Taakscheiding;

- Autorisatieniveaus.

* De status van het leasecontract is 

eenvoudig te volgen..



Kilometer afhandeling

Binnen de kilometerafhandeling houdt u in de gaten of de auto’s binnen de kilometermarge van 

het leasecontract blijven. Hierbij worden de kilometerstanden gebruikt die door u zijn ingevoerd 

bij onderhoudsmeldingen of door de klant via de optionele internetmodule I-Wise. Afwijkingen 

worden overzichtelijk getoond, waarna u de keuze heeft om de kilometers te factureren of het 

leasecontract hierop tussentijds aan te passen.

Tussentijdse aanpassingen

Wanneer u een leasecontract tussentijds wilt aanpassen dan is dit met LeaseWise eenvoudig en 

overzichtelijk te doen. Als u wijzigingen van contractgegevens heeft ingevoerd, rekent LeaseWise 

dit automatisch voor u door en *toont u daarna per component welke gevolgen dit zal hebben. 

Hierbij kan het verschil in leaseprijs van de gefactureerde maanden in één keer aan uw klanten 

gefactureerd worden of in de nog opvolgende maanden verrekend worden. Eerder gefactureerde 

kilometers kunnen hier natuurlijk ook mee verrekend worden.

Houderschapsbelasting

Bij het inlezen van de HSB kosten worden niet alleen de kosten van de HSB geboekt, maar wordt 

er ook meteen gecontroleerd of het HSB maandbedrag in het leasecontact in overeenstemming 

is met de kosten. Verschillen kunnen meteen in het leasecontract worden verwerkt. Wordt de HSB 

tabel verhoogd dan kan het leasetarief ook verhoogd worden zonder HSB factuur.
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* ..toont u daarna per component welke 

gevolgen..



Verzekeringen

Bij het aanmelden van de verzekering, bijvoorbeeld vanuit het leasecontract, wordt hier 

automatisch een polisblad van gegenereerd. De mutaties voor de verzekeringsmaatschappijen 

worden, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, per bestand via E-mail of FTP verzonden. 

Hierbij kan vooraf een standaard worden ingesteld hoe de auto’s verzekerd moeten worden. 

Uiteraard kan per debiteur hier nog van afgeweken worden. Indien de verzekeringsmaatschappij 

een bestand aanlevert bij de prolongatienota kan deze binnen LeaseWise worden ingelezen.

Factureren

Van alle facturen die binnen LeaseWise, RentWise en AccountWise worden gemaakt, worden ook 

direct PDF bestanden aangemaakt en indien gewenst ook met uw briefpapier als achtergrond. Per 

debiteur kan worden ingesteld of de factuur moet worden geprint of dat deze elektronisch moet 

worden verzonden.

Indien elektronisch via Ingis wordt gewerkt, is er per factuur een XML, Excel en PDF bestand 

beschikbaar. De facturen kunnen eventueel door de ontvangende partij weer worden ingelezen. 

Tevens kan er voor worden gekozen om de PDF factuur mee te laten sturen in de notificatiemail 

van Ingis.

Onderhoud & reparatie

Als de auto eenmaal is ingezet, zult u aanvragen voor onderhoud en reparaties gaan krijgen en 

uiteraard is hier binnen LeaseWise in voorzien. Alle toestemmingen en onderhoudshistorie per 

onderhoudscode worden netjes in LeaseWise voor u vastgelegd.

LeaseWise is te koppelen aan ROB-Net en ROB-EF. ROB-Net is ontwikkeld om de meest 

voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zonder tussenkomst van de 

leasemaatschappij te kunnen behandelen. Na de introductie van Elektronische Facturatie (EF) 

wordt nu ook de factuur, na goedkeuring, automatisch geboekt. Dit betekent een enorme 

efficiencyslag voor uw leasemaatschappij.
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Efficiency staat bij CarWise hoog in het 

vaandel. Een belangrijk voorbeeld hiervan 

is de mogelijkheid om automatisch de 

vaste kosten per auto te boeken.

Een ander voorbeeld betreft de talrijke 

externe koppelingen met bijvoorbeeld 

diverse tankcard-maatschappijen, verze-

keraars, Financiers, schadereparateurs

financiële pakketten, belastingdienst, 

CJIB, ROB-Net, Ingis en Autoveiling.

CarWise ICT staat altijd open tegenover 

samenwerking. Hierom blijven wij nieuwe 

koppelingen ontwikkelen wanneer blijkt 

dat deze bijdragen aan de verbetering 

van onze producten. De keuze voor onze 

vernieuwde .NET ontwikkelomgeving 

blijkt hierbij een groot voordeel te zijn.



Schadebeheer

Aangezien er veel geld gemoeid gaat met schades is het van groot belang hier goed inzicht in te 

hebben, zoals bijvoorbeeld: hoeveel heeft de schade gekost, is het eigen risico doorbelast, is de 

SAF binnen, heeft de verzekeringsmaatschappij betaald, enzovoort.

Binnen de schademodule worden alle schademeldingen beheerd. Deze schademelding vormt 

de spil in een schadeafhandeling naar reparateur, verzekering, lessee en bestuurder. Het 

schadeproces is van melding tot afsluiting geautomatiseerd. Hierbij wordt, indien van toepassing, 

rekening gehouden met casco in eigen beheer (VAR).

De facturen voor ruitschades kunnen door Carglass en Autotaalglas in een bestand worden 

aangeleverd. Dit bestand is binnen de schademodule weer in te lezen.

Statistieken

Uw doel als leasemaatschappij is natuurlijk geld verdienen. Daarom wilt u constant inzicht hebben 

in de kosten en de opbrengsten van uw leasecontracten. *Om een goed beeld van uw wagenpark 

te krijgen hebben wij een programma ontwikkeld waarmee u vanuit verschillende perspectieven 

naar uw wagenpark kunt kijken. Doordat de gegevens op detailniveau worden vastgehouden, is 

het mogelijk om heel eenvoudig allerhande gegevens gedetailleerd terug te vinden.

LeaseWise bevat hiervoor standaard de volgende statistieken: Per contract, kenteken, component, 

auto, categorie, klant, bestuurder, merk, rubriek en kostencode. Alle overzichten zijn ook heel 

eenvoudig naar Excel over te halen voor een verdere analyse.

Binnen LeaseWise kan een analyse tot en met de gerelateerde journaalposten worden uitgevoerd. 

AccountWise werkt immers ook met de zelfde database.
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* Om een goed beeld van uw wagenpark 

te krijgen..



Financieringsmodule

De financieringsmodule is ontwikkelt voor het beheren van objectfinancieringen. Per object (auto) 

wordt de financiering dan ingevoerd en beheerd.

Met de financieringsmodule houdt u altijd uw financieringen inzichtelijk en kunt u per maand 

uw schuldpositie bepalen, opgesplitst naar kortlopende en langlopende schulden. Tevens kunt 

u een overzicht maken van restantfinancieringen ten opzichte van uw boekwaarden. Wanneer u 

financiert bij DFM kunt u ook gebruik te maken van de koppeling (Lean & Mean) met DFM voor 

het geautomatiseerd aanvragen en inlossen van financieringen.

Verkoop en taxatie

Voor het verkopen en taxeren van uw auto’s kan er binnen LeaseWise gebruik worden gemaakt 

van de koppeling met Autoveiling Nederland.

Customer Relation Management (CRM)

Om uw relaties en contactpersonen optimaal te kunnen beheren, heeft CarWise een CRM module 

ontwikkeld. *Het is de toegang tot de informatie uit LeaseWise, RentWise en AccountWise vanuit 

de relatie gezien. Ook in deze module komt het grote voordeel van één geïntegreerd systeem 

voor alle activiteiten weer naar voren.

U kunt bezoekrapporten, telefonische contacten, memo’s en kenmerken vastleggen en beheren. 

Deze kenmerken kunnen ook binnen onze overige softwareoplossingen worden gebruikt. Door 

middel van deze kenmerken kunt u selectiebestanden genereren die u onder andere kunt 

gebruiken voor mailings aan uw klanten en/of relaties.
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*.. de koppeling met Autoveiling 

Nederland.

* Het is de toegang tot de informatie uit..



De CarWise verhuuroplossing is in zijn geheel geïntegreerd met LeaseWise. Dit betekent dat 

uw wagenpark ook als één wagenpark kan worden beheerd. *RentWise werkt in dit geval als 

toevoeging op LeaseWise voor shortlease en/of voorlopers. Het kan ook geïntegreerd worden 

gebruikt als de verhuuractiviteit, wat betreft front office, zelfstandig opereert en samen met de 

leaseactiviteit onderdeel is van het zelfde bedrijf. Hierbij zijn de lease- en verhuurresultaten altijd 

gescheiden op te vragen.

Elke leaseauto genereert tijdens zijn leasecyclus een enorme hoeveelheid documenten. Denk 

hierbij aan offertes, facturen, innamenformulieren, kopieën van paspoorten, autoregelingen en 

bekeuringen. Elk afzonderlijk document dient bewaard en gearchiveerd te worden en moet direct 

oproepbaar zijn als de situatie daarom vraagt. Zo wordt een factuur die vanuit de registratie wordt 

geboekt tijdens het boeken automatisch zichtbaar op de tweede monitor.

ScanWise helpt binnen uw organisatie de documentenstroom te beheersen, archiveren en 

toegankelijk te maken zonder al te grote investeringen. De enige vereiste is een TWAIN 

aangestuurde scanner (bij voorkeur netwerk) en ScanWise.

Informatievoorziening is enorm belangrijk. Internet speelt hierbij een hele grote rol. Ook bij 

leasemaatschappijen is de dienstverlening hierop aangepast. Deze manier van communiceren met 

uw klant is immers heel snel en efficiënt.

Het opzetten van een eigen infrastructuur is vaak gecompliceerd en kostbaar om te realiseren. 

*Daarom hebben wij een internetmodule ontwikkeld die u tegen minimale kosten in staat stelt via 

internet uw klanten te informeren over de status van de door hen afgenomen diensten. Bovendien 

bent u met deze module altijd gegarandeerd van een juiste koppeling met uw Back-Office 

systeem.
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* RentWise werkt in dit geval als 

toevoeging..

* Daarom hebben wij een internetmodule 

ontwikkeld..



Financiële administratie

De derde pijler van onze leaseoplossing is de financiële administratie. Al sinds 1968 ontwikkelt 

CarWise financiële oplossingen en AccountWise is hierbij de financiële oplossing voor autolease- 

en autoverhuurbedrijven welke volledig is geïntegreerd met LeaseWise en RentWise. Dit geeft 

onze totaaloplossing dan ook een extra dimensie.

De functionaliteit van AccountWise is volledig afgestemd op de behoefte van lease- 

en verhuurmaatschappijen die met LeaseWise en/of RentWise werken. Hierbij staat 

gebruiksvriendelijkheid voorop en is dit vertaald in duidelijke schermen en koppelingen met onder 

andere Microsoft Excel en Microsoft Word.

Factuurregistratie

Met de factuurregistratie is het mogelijk alle factuursoorten vooraf te registreren. Het maakt hierbij 

niet uit of de factuur op grootboek, kenteken of een combinatie daarvan geboekt zal worden. 

Per factuursoort kan worden ingesteld wie de factuursoort gaat boeken, of de factuursoort eerst 

geaccordeerd moet worden en door wie geboekt of geaccordeerd mag worden. Door het gebruik 

van factuurregistratie heeft u altijd een volledig beeld van de facturen die nog geboekt moeten 

worden.

Gecombineerd met ScanWise kan de gescande factuur direct gekoppeld worden aan bijvoorbeeld 

een crediteur. Deze gescande factuur wordt, indien aanwezig, automatisch getoond wanneer de 

factuur geboekt of geaccordeerd wordt.
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De integratie AccountWise, LeaseWise en 

RentWise is uniek. Het zijn geen gekop-

pelde pakketten, maar onderdelen van de 

zelfde software oplossing.

Eén debiteurenbestand, één crediteuren-

bestand en geen doorboekingen.

Wanneer u alle boekingen in Account-

Wise doet benut u het volledige voordeel 

van de integratie met LeaseWise en 

RentWise. U hoeft namelijk geen dubbel 

werk te verrichten en is relevante infor-

matie uit AccountWise ook direct binnen 

LeaseWise en RentWise beschikbaar.



Extern financieel systeem

AccountWise, en zo ook LeaseWise en RentWise, zijn te koppelen met een aantal andere externe 

programma’s voor de financiële administratie. Zo zijn er koppelingen gerealiseerd met: Exact 

software, Unit 4 / Multivers, ADP EVA (DMS), ADP Autoline(DMS), DBS Finance (DMS), OEC (DMS) 

MegaCar(DMS), Darts(DMS), Fis2000, Carlo en Navision.

CarWise ICT

http://www.carwise.nl/ict

info@carwise.nl

00 31 (36) 538 20 60

Almere, Nederland
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