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De digitale verandering maakt allang deel uit van 
onze toegevoegde waarde: van de productie van 
„intelligente“componenten in de industrie, de auto-
matisering van de complete leveringsketen – dit 
heeft vooral betrekking op de onderdelenhandel –, 
tot aan de nieuwe digitale diagnoseprocedures met 
de bijbehorende kennis in de garages. Innovatieve 
mobiliteitsconcepten verplaatsen het management 
van modulaire wagenparken naar doelgerichte ex-
ploitatiemodellen. Daarbij worden de IT-veiligheid en 
bescherming van de privacy steeds belangrijker.
 

Daarnaast voltrekt zich in de automotive aftermarket 
een consolidatie die betrekking heeft op de indus-
trie, onderdelenhandel, garages evenals wagenpark-
beheerders en leasingbedrijven.

Ongeacht of het om een wereldspeler, een kleine of 
middelgrote onderneming gaat: bedrijven moeten 
zich aanpassen aan de huidige ontwikkelingen op de 
markt en hun bedrijfsmodellen en organisatie op de 
digitale toekomst afstemmen. De kansen van van-
daag en morgen liggen in flexibele, digitaal gekop-
pelde ecosystemen.

Het devies is: samengroeien om samen te groeien.

Verandering is een basisprincipe van deze tijd: veran-
deringen stellen de actualiteit ter discussie, maar 
openen ook toekomstperspectieven en inspireren 
tot nieuwe handelswijzen.

Elektromobiliteit heeft onze steden bereikt en ons 
vertrouwen in het autonoom rijden wordt steeds 
groter. De auto wordt een mobiel apparaat, het 
woord internet ligt bij iedereen voorop de tong en 
alles wordt met elkaar verbonden. „Connectivity“ in 
en rondom de auto is een feit op zich. Het economi-
sche en politieke belang van Azië neemt steeds ver-
der toe. Dat geldt in het bijzonder voor onze markt.

Digitalisering, nieuwe mobiliteitsconcepten en glo-
balisering zijn geen theoretische megatrends meer, 
maar maken steeds meer deel uit van ons denken 
en handelen.

Wij zijn allemaal onderdeel van een zeer snelle ont-
wikkeling, die in toenemende mate aan snelheid 
wint en ons met geheel nieuwe uitdagingen confron-
teert, maar daarnaast ook heel veel kansen biedt. 
Het is belangrijk deze uitdagingen zelfbewust aan te 
gaan en de kansen als gevolg van veranderingen en 
aanpassingen te benutten.

Als wij hieraan gezamenlijk werken, blijven wij
ook op de lange termijn succesvol.

Samen aan een touw trekken.Gefocust op de toekomst.

Innovatie door interactie.

Spannende  
ontwikkelingen 
op de markt.
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Jürgen Buchert, CEO TecAlliance

„Voor het succes van de automo-
tive aftermarket zal het in de toe-
komst van doorslaggevend belang 
zijn, het autorijden in ons handelen 
daadwerkelijk centraal te stellen en 
producten en diensten in digitale 
netwerken aan te bieden.“

Al meer dan 20 jaar stellen wij de wereldwijde 
normen in de automotive aftermarket: als 
digitale innovator en aanbieder van toonaan-
gevende oplossingen van experts zijn wij ons 
bewust van de grote verantwoordelijkheid 
voor het succes van onze klanten en de markt. 
Wij onderscheiden ons door onze uitgebreide 
kennis van de branche en ons streven naar de 
hoogste kwaliteit en veiligheid, gebaseerd op 
toekomstgerichte technologieën.

 Wij begeleiden en ondersteunen u bij de digi-
tale transformatie: met datagerichte oplossin-
gen en uitgebreid advies, voor effectieve en 
efficiënte bedrijfsprocessen. Samen met u en 
gebaseerd op uw wensen en behoeften, ont-
wikkelen wij praktijkgerichte digitale oplossin-
gen en innovatieve diensten, waardoor uw 
dagelijkse werkzaamheden veel gemakkelijker 
worden. Onze experts staan altijd voor u 
klaar: digitaal en persoonlijk.

Onze drive is uw succes.

Driving 
the Digital 
Aftermarket.

Gegevens staan garant voor de toekomst. Op deze 
basis ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen. Onderzoek, 
voorbereiding en standaardisatie van gegevens, 
evenals een innovatieve ontwikkeling van oplossin-
gen en toepassingen voor de digitalisatie van be-
drijfsprocessen behoren tot onze kernactiviteiten. 
Wij beschikken over de benodigde vaardigheden, 
kennis en gereedschappen om onze visie en de weg 
naar de toekomst samen met onze klanten, partners 
en de automotive aftermarket te ontwikkelen.

Daarom hebben wij samen met Caruso het digitale 
dataplatform van de toekomst opgericht en zijn ook 
tegenwoordig nog onderdeel van dit onafhankelijke 
en neutrale platform. Rondom Caruso ontstaan mo-
menteel veelzijdige ecosystemen die de automotive 
aftermarket fundamenteel veranderen.
 

Daardoor ontstaan compleet nieuwe mogelijkheden 
om bestaande bedrijfsmodellen te digitaliseren, een 
eigen portfolio te ontwikkelen en nieuwe klantseg-
menten aan te boren. Daarvoor bieden wij samen 
met Caruso deskundig advies en begeleiding aan.

Wanneer mogen wij met u over uw bedrijf van de 
toekomst praten?

Wij werken mee aan de digitale verandering. 

Visies voor morgen. 

Meer dan 20 jaar 
  ervaring in de Independent 
 Automotive Aftermarket

www.caruso-dataplace.com
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South Jordan

Naucalpan de Juárez

São José dos Campos

Herriard

Maastricht

Parijs

Barcelona

Keulen

Ismaning

Monza

Moskou

Duba

Yongin
Shanghai

Kuala Lumpur

Istanboel

Caulfield

Chennai

Weikersheim

Met meer dan 550 medewerkers uit 26 landen op 19 
locaties geven wij de onafhankelijke automotive 
aftermarket vorm – samen met onze klanten, part-
ners, stakeholders evenals met vooraanstaande eco-
nomische coöperaties. De koppeling van alle deelne-
mers staat bij ons centraal. Door een 
gemeenschappelijke uitwisseling, wereldwijd, berei-
ken wij de beste strategieën, oplossingen en produc-
ten voor onze klanten en partners.

Regionaal dicht bij de klant, samenwerking met 
partners en een open dialoog zijn de pijlers waarop 
onze strategische alliantie rust.

Samen winnen en profiteren wij van de wisselwer-
king binnen een uniek, wereldwijd netwerk.

Ook hechten wij bijzonder veel waarde aan de we-
reldwijde beschikbaarheid. Dat bereiken wij door-
dat wij ter plaatse aanwezig zijn en de taal(talen) 
van onze klanten spreken: tegenwoordig zijn de 
meeste van onze producten, oplossingen en dien-
sten beschikbaar in 35 talen en worden in meer 
dan 140 landen op 6 continenten gebruikt.

Wanneer gaat u van onze internationale communi-
ty profiteren?

Ons wereldwijde netwerk om altijd in de buurt te zijn.

Klantgericht wereldwijd. 

Meer dan 550 medewerkers wereldwijd

tot wel 35 talen 

Wereldwijd vertegenwoordigd.
Overal waar u ons nodig heeft.

19 locaties 140 landen

6 continenten
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Verwerking

Dataverdeling

Standaardisatie van data

 ▪ Onderdelenfabrikant
 ▪  Autofabrikant
 ▪  Andere bronnen

 ▪ Datenpakete
 ▪ Lösungen
 ▪ Anwendungen

Verzamelen Gebruik

Wij verzamelen en verbinden de gegevens van 
onderdelen, evenals informatie over onder-
houd en reparaties in de industrie met de 
voertuig- en marktgegevens. En dat altijd op 
basis van de informatie van de oorspronkelijke 
fabrikant. Voor een gestandaardiseerde regis-
tratie van gegevens hebben wij de Tec-
Doc-standaard in de industrie internationaal 
geprofileerd en zijn door de koppeling met 
andere formatie zoals ACES/PIES, MAM we-
reldwijd compatibel.

Onze ervaren experts verwerken de gegevens
„uit de praktijk voor de praktijk“ – in een zeer 
hoge kwaliteit, uiterst nauwkeurig en actueel. 
Voor een eenvoudige, snelle en nauwkeurige 
identificatie van voertuigen evenals een ade-
quate afhandeling van reparaties en service. 
Voor tevreden klanten in de industrie, onder-
delenhandel en wagenparkbeheerders.

 Zo is in de loop der tijd een van ‘s werelds 
grootste onderdelendatabase ontstaan. Voor 
ons de basis, om toepassingen te ontwikkelen, 
die onze klanten ter verbetering van hun be-
drijfsprocessen gebruiken. Bovendien een 
belangrijk uitgangspunt bij de analyses van de 
markt, het potentieel en portfolio, evenals 
voor de ontwikkeling van strategieën en Busi-
ness Development. Zo nodig met individueel 
advies.

Door de automatisering en digitalisering on-
dersteunen onze procesoplossingen de com-
plete leveringsketen – van de bestelling tot 
aan de facturering. Daarbij staan de precisie, 
snelheid en kwaliteit ter verbetering van de 
kosten centraal.

Data is onze passie.

TecAlliance is transparant. Onze gegevens voor de digitale aftermarket.

6,6 miljoen artikelgegevens

4,4 miljoen afbeeldingen

meer dan 700 merken 
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Productgegevens

Markt- & por�olioanalyses

Strategische marktontwikkeling 

Procesverbetering

Integra�e & Ondersteuning 
Onderdelencatalogus- en 
E-commerce-oplossingen

Datamanagement

Gegevensanalyse

Onderdelen- en voertuigiden�fica�e

Fleet Management

Repara�e- en onderhoudsgegevens

Voertuiggegevens Wagenparkgegevens

Met onze uitgebreide database, de daarop gebaseerde oplossingen evenals 
deskundig advies en implementatie stellen wij een krachtige portfolio be-
schikbaar aan onze partners en klanten. 

Op data gebaseerde oplossingen en diensten.

Uitgebreid
repertoire.

Markt- en portfolioanalyses, stra-
tegische marktontwikkeling, pro-
cesverbeteringen en de passende 
integratie van onze oplossingen 
binnen uw infrastructuur – met 
ons advies- en dienstenaanbod 
ondersteunen wij u op maat en al 
naargelang uw eigen behoeften.

Consulting & Services 

Wij bieden de passende oplossingen 
voor uw uitdagingen: op het gebied 
van data- en productmanagement, 
voor effectievere gegevensanalyses, 
catalogusoplossingen voor een 
exacte identificatie van onderdelen 
en voertuigen evenals een effectie-
ve e-commerce. Ook voor een effici-
ente afhandeling van bestellingen 
en qua kosten voordelige exploitatie 
van wagenparken worden onze 
toepassingen gebruikt.

Solutions

De beschikbaarheid van en toegang 
tot voertuig- en productgegevens 
zijn de sleutel voor succes. Wereld-
wijd verzamelen wij daarvoor de 
meest actuele voertuig- en pro-
ductinformatie, uitgebreide infor-
matie over onderhoud en reparatie 
evenals regionale wagenparkgege-
vens en marktstatistieken bij de 
autofabrikanten en onderdelenfa-
brikanten evenals bij verenigingen, 
organisaties en instanties.

Data

Overzicht van het TecAlliance-portfolio.
Op vele gebieden deskundig.
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Onze 35 vennoten zijn de toonaangevende ondernemingen van de internationale 
onderdelenindustrie en de onderdelenhandel in de automotive aftermarket. Ze 
ondersteunen TecAlliance niet alleen als vennoten maar rekenen ook als klant op 
de oplossingen van de onderneming. Uw kennis stroomt continu in de ontwikke-
ling van ons portfolio. Samen werken wij aan innovatieprojecten voor de digitale 
toekomst. Dat maakt ons tot een sterke partner, waarop u kunt vertrouwen.

Bij ons nemen klanten deel aan de besluitvorming.

Een sterke alliantie. Onze vennoten.
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Feedback-
cultuur

Perspectieven

Work-life
balans

Individualiteit

Instellngen

Alertheid

Internationaliteit 

Flexibiliteit

Ontwikkeling

Wat wij aan onze klanten en partners beloven, geldt 
ook voor onze medewerkers. Samen vormen wij de 
toekomst van de wereldwijde digitale automotive 
aftermarket.

Eerlijkheid, humaniteit en een evenwichtige Work-Li-
fe-balans bereiken wij door onze flexibele organisa-
tiestructuren met uitwisselbare teams, flexibiliteit 
qua arbeidstijden en werkplekken en een open feed-
back-cultuur.

In ons internationale, middelgrote bedrijf staan wij 
garant voor de verantwoordelijkheid en de wil tot 
presteren van iedere afzonderlijke medewerker.

 Wij bieden veelzijdige perspectieven voor de per-
soonlijke ontwikkeling in een werksfeer waarbij col-
legialiteit en vertrouwen op de eerst plaats komen.

Vooruitdenken, stimuleren en mede vormgeven 
doen wij het beste samen. U kunt er ook deel van 
uitmaken!

Maak ook deel uit van het TecAlliance-team.

Gezamenlijk werken aan het 
grote geheel.

Aantrekkelijke werksfeer.
Voordelen voor onze medewerkers.

www.tecalliance.net/en/career

Nu
 solliciteren:
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
D-85737 Ismaning 
Duitsland

Contat:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net

Zie voor meer informatie op onze homepage:

www.tecalliance.net of neem telefonisch contact op!

mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

