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1. Inleiding 
 
Het Dealer Assistance Portal vergemakkelijkt de pechhulpservice die u verleent aan uw klanten. U vindt hier 
alle informatie rondom een pechmelding eenvoudig in één overzicht. U heeft geen administratieve 
rompslomp en hoeft niets te noteren. Alles staat centraal in Dealer Assistance Portal, en u kunt het op elk 
gewenst moment raadplegen.  
 
Wanneer u pechhulp heeft verleend aan een klant, geeft u met een paar klikken aan hoe dit is verlopen. 
Hiermee wordt automatisch een factuur gegenereerd, en wordt u snel betaald voor uw diensten. U kunt 
Dealer Assistance Portal installeren op uw computer, tablet of smartphone. 
 
Deze handleiding ondersteunt het gebruik van het Dealer Assistance Portal. 
 
  



 

 
2. Meldingen accepteren 

 
Zodra er een nieuwe melding voor u klaarstaat, ontvangt u een mail zoals te zien is in figuur 1. Klik op de 
link in de mail op het portal te openen en de melding te bekijken. 
 

 
Figuur 1: Nieuwe melding 
 
Het eerste wat u vervolgens ziet, is het loginscherm zoals getoond in figuur 2. Hier kunt u inloggen op Het 
Dealer Assistance Portal. Log in met de door Allianz Partners verstrekte gegevens. 
 

 
Figuur 2: Inloggen 

 
 
Wanneer u bent ingelogd, opent zich het scherm zoals getoond in figuur 3. Het Dealer Assistance Portal 
wordt nu opgestart. 
 



 

 
Figuur 3: Welkom 
 
Het Dealer Assistance Portal opent zich in onderstaand scherm (figuur 4). Klik op ‘Accepteren’ om naar de 
openstaande meldingen te gaan. Wanneer u niets doet, gaat u na 10 seconden automatisch naar het 
scherm met openstaande meldingen. Onder het kopje ‘Accepteren’ ziet u alle meldingen die u nog moet 
bevestigen of weigeren. Om de melding te behandelen, klikt u op het icoon met het uitroepteken onder het 
kopje ‘Actie’. 
 

 
Figuur 4: Openstaande meldingen 
 
Wanneer u op het icoontje geklikt heeft, opent zich de melding zoals te zien is in figuur 5. U ziet nu eerst 
meer informatie over de melding, ook voordat deze is geaccepteerd. U vindt hier onder andere informatie 
over: 
 

- De aard van de stranding 
- De auto 
- De klant 
- De locatie 
- Het dossiernummer 
- Eventuele bijzonderheden 

 
Onderaan het scherm ziet u de knop Toewijzen/weigeren. Klik hierop om de melding te accepteren of te 
weigeren. 
 



 

 
Figuur 5: Informatie over de melding 
 
Indien u geen tijd heeft voor de melding kunt u deze weigeren. Hiervoor kunt u een reden opgeven uit een 
drop down menu. Dit is te zien in figuur 6. 
 

 
Figuur 6: Melding weigeren 
  



 

3. Informatie versturen naar Allianz Partners 
 
Nadat u een pechhulp opdracht heeft afgerond OF wanneer u een berger van Allianz Partners nodig heeft, 
kunt u de informatie over de gedane melding per SDR (Supplier Delivery Result) naar Allianz Partners te 
versturen. 
 
Om de SDR in te kunnen vullen gaat u naar het kopje Voltooien. Hierin staan alle openstaande opdrachten 
die u heeft uitgevoerd waar nog geen SDR van is verstuurd. Dit is te zien in figuur 7. 

 
Figuur 7: Overzicht SDR 
 
Klik bij de gewenste regel op het blauwe informatie icoontje aan de rechterzijde onder het kopje ‘Actie’. U 
komt nu weer terug in het scherm met het overzicht van de melding, zoals in figuur 8. Klik onderaan op 
‘Bekijk SDR’ om de informatie over de melding in te vullen in de SDR. 

 
Figuur 8: SDR invullen 
  



 

 
4. Factuur maken 

 
Nadat u bent uitgereden naar het pechgeval en service heeft verleend, vult u een SDR (Supplier Delivery 
Result) in. Een voorbeeld van een SDR is te zien in figuur 9. Een aantal velden zijn verplicht om in te vullen: 
 

- Start datum/tijd 
- Daadwerkelijke schade 
- Kilometerstand 
- Factuurnummer 

 
Het factuurnummer is bedoeld voor uw eigen referentie. Klik onderaan op ‘Berekenen’ om het juiste tarief uit 
te rekenen en vervolgens op ‘SDR Indienen’ om de afmelding definitief te maken. Eventueel kunt u aan de 
rechterzijde bij het kopje opmerkingen extra informatie kwijt, maar dit is niet verplicht. 

 
Figuur 9: Supplier Delivery Result 


