
Kl.14.00 – CarWEB2: et kvantesprang  

 Norske merkeforhandlere har via de årlige BruktBil- 
konferansene etterspurt blant annet mer avansert,                                 
men også mer brukervennlig systemstøtte tilpasset dagens 
marked (som er i rask endring), samt mer dynamiske 
prisverktøy og produktdata. Arbeidet med å lage CarWEB på  
ny teknisk plattform startet i 2008. 

 CARWEB2 er utviklet i nært samarbeid med bransjen og 
Bransjegruppe Internett, som har fulgt utviklingen meget tett.  

 Dette arbeidet har – i tillegg til et nytt brukervennlig system 
og verktøy for hele bruktbilprosessen – resultert i en rekke 
endringer og forbedringer i synet på hele bruktbilkretsløpet.   

 Løsningen presenteres av adm.dir. Eljar Ness i Sentinel 
Software – som både unnfanget ideen og laget den aller 
første versjonen av CarWEB helt tilbake i 1997. 

 Etter at bransjen i 1998 valgte Bilforlaget som bilbransjens 
partner for å administrere og tilrettelegge for salg av brukte 
og nye biler på internett ble CarWEB i 1999 valgt som 
bransjens felles tekniske plattform.  
 



 Sentinel og bransjeplattformen fremstår og har opptrådt mer 
som en partner enn som en kommersiell leverandør, og Eljar 
og Sentinel har etter 14 års erfaring opparbeidet solid 
kompetanse – ikke bare vs. bransjen og våre drifts- og 
kundeprosesser – men også med bygging av tekniske 
løsninger som kan bidra til å sikre merkeforhandlernes 
interesser / posisjon i verdikjeden.  

 Wiggo Ryhjell og Petter Paulseth, som begge har lang og 
bred erfaring fra forhandlerdrift og bilsalg, og som nå jobber 
for bransjeplattformen (og er lidenskapelig opptatt av 
bruktbilkretsløpet) vil bistå Eljar i presentasjonen.  

 I tillegg presenteres en annen svært viktig nyvinning som er 
utviklet etter ønske fra bransjen og Bransjegruppe Internett ; 
et helt nytt dynamisk prisverktøy som faktisk og alltid 
stemmer – nettopp fordi det er basert på harde fakta              
(ikke synsing eller historiske ”modeller”).  
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Etter oppdrag fra bransjen 
v/Bransjegruppe Internett er nye viktige 
verktøy i Bransjeplattformen nå klare : 

Eljar Ness, Wiggo Ryhjell og Petter Paulseth 



CarWEB – i nært samarbeid med merkeforhandlerne 
fra «tidlig Internett steinalder» og til i dag..  

1997: 
«ProductWEB?» 1998: 

CarWEB.  
Pilot : Fische Bil AS. 1999: 

Merkeforhandlerne 
i Trondheim, Adresseavisen 
og RDB-Nett (Visavisen.no) 

1999: 
InternettForum 

Bilinfo.no->BilNorge.no 
1999: 

Valgt til felles plattform 
for merkeforhandlerne. 

B.I.L, OFV og BilNorge.no 

2008: 
Bransjegruppe Internett 

«Lag CarWEB på nytt for å  
møte fremtidens utvikling og krav..» 

2005: 
Ca 600 

merkeforhandlere 
bruker CarWEB 

2011: 

 

 





Forkalkyle 

Fortjeneste Salg 

kontroll 

Mottaks- 

Takst 
Bruktbil og innbytte er 

viktig suksessfaktor for 

salg av nytt og brukt! 

hmm 



«Maken til enkel oversikt og 

kontroll på bruktbilene og 

rutinene har hverken jeg eller 

selgerne her hatt noen gang!» 
 

Olav Høiaas 
Salgssjef/Melhus Bil As 

Oversikt, kontroll og styring 



…det starter med 

forkalkylen.. 





Tillit, trygghet og respekt 

Forståelse 

Aksept 



Innkjøp -> salgspotensiale 



Forklare og «lukke» 
gapet mellom 
markedsverdi og 
innkjøpspris 



Avgjørende deler av kalkylen. 

 Markedsverdi på bilen. 

 Pris og markedsdata fra Norske BruktbilPRISER. 

 Hvor «riktig» er bilen. Lett/tung å selge. 

•Attraktivitet for merke/modell, utstyr, farge, 
km etc. 



Avgjørende deler av kalkylen. 

 Fortjenesten og kostnader. 

 Flytt mest mulig over på kostnader. 

 Bruk netto fortjeneste. 

 Bruk ståtidskostnader aktiv. 



Tillit, trygghet og respekt 

Forståelse 
Aksept 

Forklare og «lukke» gapet 
mellom markedsverdi og 

innbyttepris 



Vi har en del-aksept fra kunden på 
forkalkulert pris. 



Takst utføres av takstmann i det helt 
nye systemet BUStakst2, som er tett 
koblet med CARWEB2. 
 
...BUStakst2 er inkludert i utvidet 
demo i morgen kl. 14:00. 



Vi har bestilt/gjennomført takst. 

Nå må ansvarlig person ta 
beslutning om innkjøp og pris. 

Vi har en del-aksept fra kunden på 
forkalkulert pris. 



Godkjenn innkjøp 

 Beslutningsgrunnlag = selgers forkalkyle og takst. 

 Valg av salgskanal. Vurdere/beslutte. 

 Se over/korrigere selgers forkalkyle. 

 Sette endelig innkjøpspris. (uten forbehold) 

 Gi fullmakt (sjekkhefte) til selger. 

 Godkjenningsrutine fjerner/demper «bukken og 
havresekken» effekten. 



Innkjøpspris uten forbehold 

Riktig prosess er den 

beste fallskjermen. 

Godkjenning av 

innkjøp er siste sjekk 

av fallskjerm før hopp. 



Innkjøpskontrakt! 



Innkjøpskontrakt 

 Dokumentere og lukke avvik mellom forkalkyle og 
endelig innkjøpspris. 

 Dokumenteres med takst og markedsdata. 

 Selgers forarbeid i prosessen og avgjør avviket. 

 Selgers bearbeiding og kundens modning i 
kjøpsprosessen bestemmer vanskelighetsgrad. 

 Sluttforhandling med kunde (fullmakt). 

 Signere kontrakt på salg og innkjøp. 
 



La ikke kunde stikke av med bilen! 

Han sa jo jeg 

kunne prøve å 

selge den selv 

så lenge…. 



…da blir man fort sittende igjen med… 



Forhåndsbestill påkost! 

• Tid reservert. 
• Deler bestilt på 

lagerordre. 
• Rekvisisjon angir 

tydelig hva som 
skal utbedredes. 

• Forutsigbart og 
oversiktlig for alle 
involverte. 

Ståtid reduseres kraftig, påkost begrenses samt  
verksted-/dele margin bedres. 



Teamwork og samhandling for effektiv 
«produksjon» av lønnsomme bruktbiler 

Teknisk påkost 
Kosmetisk klargjøring Ståtid 1 

Ståtidsintervaller: 
• Ståtid 0: 

Fra mottak til påkost/klargjøring starter 

• Ståtid 1: 
Start påkost/klargjøring til bil er klar 

• Ståtid 2: 
Fra bil er klar for salg til kontrakt signert 

• Ståtid 3: 
Fra kontrakt til bil er levert og betalt. 



Mottakskontroll 
- har vi fått det vi betaler for 

TELL PENGER 



TELL PENGER 



Oppdater/bekrefte rekvisisjon 

 Få med bestilling knyttet til avvik på 
mottakskontroll. 

 Andre forhold som påvirker hva som skal gjøres 
med bilen. 

 Gule lapper forsvinner!! 

 Struktur rundt påkost og  
faktisk reparert er avgjørende 
for å kunne produsere 
en riktig tilstandsrapport 



Rekvisisjon gir full kontroll 

Bruktbil sender 
Samlet rekvisisjon basert 
På takst og mottakskontroll. 
 
Når jobber er ferdigmeldt er 
Grunnlag for tilstandsrapport 
Klart. 

Verksted fordeler rekvisisjon  
til aktuelle leverandører og 
Følger opp. 

Mekanisk 

Karosseri 

Bilglass Klargjøring 



«Med over 62.000 konkurrenter i 

ryggen, gjelder det å komme godt ut 

fra start når bilen skal på nett!» 

«Markedsføring/Klar For Salg» 

 



Markedsføring 

 Hvilken kundegruppe kjøper denne bilen. 

 «Pynt bruden», og tilpass til «brudgommen». 

 Ny prisvurdering./Dynamisk prising. 

•Prisverktøy 

 Bilder bilder bilder, kundenes første prioritet 

 Beskrivelser 

 Finansiering 

 Sjekk 

 Publiser 









Oppdrag fra bransjen 

 Det finnes ikke listepris på bruktbil. 

 Bransjen sa «vi trenger»: 

 Optimalt faktabasert beslutningsgrunnlag for prisvurdering 
av bil ved innkjøp og salg. 

 Snapshot av markedet/konkurransesituasjon og noen 
enkle trend indikatorer: 

Kjøpe bilen i dag, får den inn for salg om 2 mnd. 
Utfordring: hva er rett pris om 2mnd? 

 Full oversikt i ett verktøy. Spar tid, rask beslutning. 

 Brukes som dokumentasjon til kunde ved prisdiskusjon. 

 



Norske BruktbilPRISER 

 Vi tilbyr: 

 Faktisk datagrunnlag som oppdateres hver dag. 

 Data på biler fra Bransjeplattformen + finn.no: 

Totalmarked (alle) 

Merkeforhandlere 

Annet bilutsalg 

Privat 

Forhandler av aktuelt merke 

 30/60 dagers løpende «målevindu» med ca. 50-60.000/100-
120.000 biler i basen. 

 Kun gjennomsnittsberegninger på faktisk datagrunnlag. 

 



Bestilles på www.norskebruktbilpriser.no  

http://www.norskebruktbilpriser.no/


Når du trenger oversikt og  

innsikt i bruktbilmarkedet 



 Aggregert oversikts nivå fra merke/modell til 
totalmarked 

 Faktisk datagrunnlag oppdatert hver dag. 
 Data på biler fra Bransjeplattformen + finn.no: 

• Totalmarked (alle) 
• Merkeforhandlere 
• Annet bilutsalg 
• Privat 
• Forhandler av aktuelt merke 

 30/60 dagers løpende «målevindu» med ca.  
50-60.000/100-120.000 biler i basen. 

 Filtrering geografisk 



Målgruppe og bruk 
 Importører og kjedeledelse. 

 Overvåkning og benchmark for merke. 

• Mot andre aktuelle merker 

• Mot totalmarked eller kjøretøygruppe. 

• Salgskanaler 

• Geografisk 

 Måling og benchmark på eget merke hos egne 
forhandlere. 

• Sammenlignet med andre salgskanaler. 

• Sammenlignet med andre merker/merkekjeder. 

 Nytteverdi ift restverdiforvaltning. 



www.norskebruktbilpriser.no  

http://www.norskebruktbilpriser.no/


Takk for 
oppmerksomheten! 
Eljar Ness 

Wiggo E Ryhjell 

Petter Paulseth 
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