
 

 

WAX-IT draait op Firmware 
 

Blije klanten in 4 stappen 
WAX-IT kan zelf de geschatte uren gaan bijsturen volgens de gepresteerde uren, en zo de facturatie 

heel precies gaan doen met een eenvoudige flow binnen onze maat software. Een omslachtig proces 

dramatisch vereenvoudigt, een logische flexibele flow op maat van WAX-IT.  

  

De klant wordt 
geregistreerd

De wagen van de 
klant wordt 

geregistreerd

De workflow 
wordt 

automatisch 
geselecteerd op 

basis van het 
type wagen

De klant krijgt 
meteen een 

offerte op basis 
van deze 
workflow



 

 

 

Tijd gewonnen is meer glans voor de auto 
Bij Wax-IT zijn ze gepassioneerd door hun vak, al wat erbij komt is een noodzakelijk kwaad, dit werk 

verlichten is voor ons een plezier en voor hun  een godsgeschenk. Ze lieten ons weten dat ze nu in 

plaats van minder lange uren te werken ze gewoon nog mooiere auto’s afleveren, en dat iedereen 

hier de vruchten van plukt.  

 

 

 

Neus uit de papieren en terug onder de motorkap  
Door de automatisatie van Firmware gaat alles een pak vlotter, we hebben in een mum van tijd een 

volledige IT infrastructuur opgezet zodat bestellen van detailing producten en opvolging van klanten 

een plezier is. Even tokkelen aan het scherm en facturatie rolt zo van de band. Opzoekwerk en 

tijdverlies zijn termen van vroeger. 

 



 

 

 

WAX-IT heeft als bedrijf al snel een plaatsje op de vrij jonge Belgische detailingmarkt veroverd en we 

weten daar ook onze prominente plaats te behouden dankzij het streven naar nieuwe producten en 

een uitgekiende service. Een grote passie voor detailing - en de wagen an sich - en het verlangen naar 

perfectie zorgen voor de nodige brandstof om van elke "detail" een fenomeen te maken.  

www.wax-it.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert Himpe – Zaakvoerder 

“Snel geïmplementeerd, een plezier om samen te werken” 

Simon Desmarez – Assistent Manager 

 “Ons bedrijf draait als een V12”  

https://d.docs.live.net/aee98b0e133b64a4/%5e.Documents/www.wax-it.be
http://www.wax-it.be


 

 

 


