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Tenzij anders gespecificeerd, hebben alle termen die in dit 
feitenblad worden gebruikt de betekenis die uiteen is gezet in de 
gebruiksvoorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van 
CitNOW 

CitNOW verschaft een online service voor gemachtigde gebruikers 
van dealers, dealergroepen en merken in overeenstemming met 
dit feitenblad betreffende online service, ons 
gegevensbeschermingsbeleid en de gebruiksvoorwaarden van 
CitNOW. Gemachtigde gebruikers worden door de dealer, 
dealergroep of het merk genomineerd en die zijn verantwoordelijk 
voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van gemachtigde 
gebruikers, en voor het instellen van het toestemmings- en 
gegevenstoegangsniveau van elke gemachtigde gebruiker. 
(Instructies over het uitvoeren van deze handelingen zijn op 
verzoek verkrijgbaar bij ons technische supportteam: 
support@citnow.com). 

De online service bestaat uit 3 hoofdgebieden: 

• Dealer Dashboard 
• Dagelijks/wekelijks en maandelijks gemailde rapporten 
• Gegevensmagazijnrapporten 
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1.  Retailer dashboard 

1.1 Functionaliteit 
In het Retailer Dashboard kunnen gemachtigde gebruikers alle of 
sommige van de volgende functies uitvoeren, afhankelijk van het 
toestemmingsniveau: 

• Andere gebruikers beheren en bijwerken 
• Apparatuur en downloads beheren 
• Video's en statistieken weergeven 
• Toestemmingen toebedelen 
• Gegevens over de gemachtigde gebruikers toevoegen (zoals 

biografie en foto) 
• De ontvangst van rapporten beheren 
• Video's downloaden 
• Support aanvragen 
• Online studiemodules voltooien in de Academy 
• Gedownloade apps bevestigen 
• Beoordelingsstatistieken exporteren 
• Videolijsten filtreren 

Extra functies zijn afhankelijk van het abonnement: 

• Web – nagaan waar de Web-video is bekeken 
• Web – voorraadstatistieken weergeven 
• Sales – statistieken van aangevraagde video's 
• Workshop en Workshop Plus – gemeld rood en oranje werk 

traceren en totaal goedgekeurd werk 
• Workshop Plus – handmatig en automatisch inchecken van 

voertuigen 
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1.2 Gegevens 
Retailer Dashboard is een website waar het personeel van het 
merk, de groep en de dealer kunnen inloggen om video's en 
statistieken over het specifieke gebruik van video's door het merk, 
de groep of de dealer weer te geven. Uitsluitend gemachtigde 
gebruikers kunnen inloggen. De dealers kunnen in subsets 
(groepen) worden samengevoegd op merk, dealergroep, regio, 
gebied of zone, conform het vereiste toegangsniveau. Op 
dealerniveau zijn de volgende gegevens beschikbaar: 

Gegevens op dealerniveau 

• Klantgegevens per gemaakte video, inclusief naam, e-
mailadres, mobiel nummer, voertuigregistratie. 

• In de audio van de video kan nog nadere informatie over de 
klant worden gegeven. 

• Videostatistieken per dealer, bijv. gemaakte, verzonden, 
bekeken en beoordeelde video's, en commentaar. 

• Informatie over de inspectie per voertuig, zoals vastgesteld 
werk, kosten, goedgekeurd werk, afgewezen werk enz. 

• Statistieken over de inspectie, zoals totaal aan vastgesteld, 
verkocht, verloren werk plus rode en oranje omzetcijfers enz. 

• Afspeelstatistieken inclusief waar de video is afgespeeld 
(zoals Auto trader, Motors, OEM UVL). 

• Voorraadgegevens dealer – merk, model en registratie van 
voertuigen in voorraad met/zonder video. 

• Veel van de bovenstaande gegevens kunnen worden 
geëxporteerd naar een excel-spreadsheet die direct naar de 
gebruiker kan worden gemaild. 

• Persoonlijke gegevens van alle ingeschreven gebruikers van 
het CitNOW-systeem, inclusief naam, e-mailadres, mobiel 
telefoonnummer en functiebeschrijving. 
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Gegevens op groepsniveau 
Bepaald personeel kan toegang krijgen tot een ‘groep’ in plaats van 
een afzonderlijke dealer. Groepen kunnen worden samengesteld 
uit twee of meer dealers, bijvoorbeeld verkoopgebied noord, of 
gebied 6. Personeel met toegang tot groepen hebben dezelfde 
toegang tot gegevens in verband met elke dealer binnen de groep 
als de managers van de dealer zelf: 

• Toegang tot alle gegevens op dealerniveau (zie boven) voor 
dealers binnen de groep. Algemeen aan de groep 
toegewezen dealers op franchise, gebied, regio enz. 

• Gedetailleerde statistieken van de dealergroep van de 
gemaakte, verzonden, bekeken video's en het gemiddelde 
van 'beoordeel deze video'. 

• Excel-spreadsheet van de laatste drie maanden van 
statistieken voor een groep, verzonden per e-mail. 

 
2. 
Dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse 
e-mailrapporten 
2.1 
Het systeem achter het dashboard stuurt ook samenvattende 
rapporten uit via e-mail naar het personeel van het merk, de groep 
of de dealer die als manager is geconfigureerd, of die daar 
toestemming voor heeft. Deze samenvattende rapporten kunnen 
dagelijks, wekelijks en maandelijks worden verzonden. Er zijn twee 
niveaus van rapporten gedefinieerd, voor aparte dealers en voor 
groepen. 
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Dealerrapport 

• Dagelijks rapport – overzicht van alle video's die de afgelopen 
dag zijn gemaakt, met registratie van auto, maker van video, 
doel van video, of de video was verzonden, bekeken, en een 
link naar de videopagina. Op de videopagina staat tevens de 
naam van de klant. 

• Dagelijks rapport – overzicht van alle makers van video's bij 
de dealer, met het aantal video's die zij hebben gemaakt op 
de afgelopen dag, de week tot nu toe en de maand tot nu 
toe. 

• Wekelijks rapport – overzicht van alle makers van video's bij 
de dealer, met het aantal gemaakte video's die zij hebben 
gemaakt in de afgelopen week en de maand tot nu toe. 

• Maandelijks rapport – overzicht van alle makers van video's 
bij de dealer, met het aantal gemaakte video's van die maand 
tot nu toe. 

Groepsrapport 

• Dagelijks rapport – dealernamen, video's die de afgelopen 
dag zijn gemaakt, verzonden, het aantal dagen sinds de 
laatste video, percentage (%) bekeken die maand, video's 
gemaakt die maand tot die datum. 

• Wekelijks rapport – dealernamen, video's die de afgelopen 
week zijn gemaakt en verzonden, het aantal dagen sinds de 
laatste video, percentage bekeken die maand, video's 
gemaakt die maand tot die datum. 

• Maandelijks rapport – dealernamen, video's die de laatste 
maand zijn gemaakt en verzonden, het aantal dagen sinds de 
laatste video, percentage (%) bekeken die maand. 
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3.  Gegevensmagazijnrapporten 
3.1 
De volgende rapporten worden beschikbaar gesteld aan grotere 
dealergroepen en merken waar minstens 25 dealers op CitNOW 
zijn geabonneerd. Deze rapporten worden met behulp van een 
ander systeem dan het dashboard samengesteld en hebben een 
ander doel, met name om de doeltreffendheid van het gebruik van 
de video's van de groep of het merk over een groter aantal dealers 
te volgen. Deze worden als Excel-spreadsheets geleverd, die via e-
mail worden verzonden. 

Sales-rapport groep 

• Naam en code van dealer, gebieden/regio's enz. 
• Aantal video's die zijn gemaakt, verzonden en bekeken. 
• Videogegevens uitgesplitst op nieuw/gebruikt indien 

beschikbaar. 
• Videoleveringsmethode (per e-mail, SMS of beide). 
• Rangschikking van dealers (t.o.v. andere dealers in de lijst). 
• Totale en gemiddelde cijfers van de bovenstaande gegevens. 
• Overzicht van gebied/regio en totaal. 

Web-rapport groep 

• Naam en code van dealer, gebieden/regio's enz. 
• Aantal voertuigen in voorraad, binnenkomend en uitgaand. 
• Voorraad met/zonder videometing. 
• Aantal gemaakte video's. 
• Genomen tijd om een video te maken. 
• Gemiddelde tijd van video's. 
• Percentage video's bekeken. 
• Aantal weergaven van video's. 
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• Aantal aanvragen van persoonlijke video's en tijd van levering. 
• Rangschikking van dealers (t.o.v. andere dealers in de lijst). 
• Totale en gemiddelde cijfers van de bovenstaande gegevens. 
• Overzicht van gebied/regio en totaal. 

Workshop-rapport groep 

• Naam en code van dealer, gebieden/regio's enz. 
• Aantal video's die zijn gemaakt, verzonden en bekeken. 
• Videoleveringsmethode (per e-mail, SMS of beide). 
• Gemiddelde tijd om een video te bekijken. 
• Rangschikking van dealers (t.o.v. andere dealers in de lijst). 
• Totale en gemiddelde cijfers van de bovenstaande gegevens. 
• Overzicht van gebied/regio en totaal. 

Bodyshop-rapport groep 

• Naam en code van dealer, gebieden/regio's enz. 
• Aantal video's die zijn gemaakt, verzonden en bekeken. 
• Videoleveringsmethode (per e-mail, SMS of beide). 
• Gemiddelde tijd om een video te bekijken. 
• Rangschikking van dealers (t.o.v. andere dealers in de lijst). 
• Totale en gemiddelde cijfers van de bovenstaande gegevens. 
• Overzicht van gebied/regio en totaal. 

Minimale vereisten wachtwoordbeveiliging 
Gemachtigde gebruikers ontvangen inloggegevens en 
wachtwoorden voor toegang tot de online service. Zonder 
nadrukkelijke schriftelijke toestemming mogen gemachtigde 
gebruikers geen toegang tot de software of de online service aan 
derden geven.   
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Het is de verantwoordelijkheid van de gemachtigde gebruikers en 
hun respectievelijke werkgever om ervoor te zorgen dat de 
inloggegevens en wachtwoorden geheim worden gehouden. 

De werkgever van de gemachtigde gebruiker zal ons verdedigen en 
schadeloos stellen tegen eventuele verliezen, kosten en schade als 
zij dat niet doen. 

Het beleid voor het aanmaken en vernieuwen van wachtwoorden 
is als volgt: 

1. Gebruik tekens uit minstens 3 van de 4 klassen: 
hoofdletters, kleine letters, cijfers, leestekens. 

2. Maximale leeftijd per wachtwoord voordat deze verplicht 
moet worden verlengd: 180 dagen. 

3. Minimale lengte van wachtwoord in tekens: 8. 
4. Maximale lengte van wachtwoord in tekens: 128. 
5. Minimaal aantal verschillende wachtwoorden voordat een 

oud wachtwoord opnieuw kan worden gebruikt: 10. 

 


