
  
 
Beste gebruiker, 

 

Sinds kort is uw DMS systeem automatisch aangesloten op MRT (ook wel MRTconnect genoemd). 

Dit heeft een aantal gevolgen die we graag even voor u op een rijtje zetten: 

• U stuurt (tijdens de pilootfase) alle Alphabet, Arval en Athlon werkbonnen via de MRT-

connectie, enkel uitzonderingen & andere leasing maatschappijen gaan via de vroegere weg, de 

website van MRT. 

 

•  Bandenwissel en bandenvervanging kunnen nog niet via de MRT-connectie lopen, deze lopen via 

de website van MRT. Alle andere bandenactiviteiten kunnen wel via uw MRT-connectie lopen. 

 

• Vanaf nu heeft u de volledige controle over het afsluiten van een werkopdracht. U ziet hiervoor 

een nieuwe  knop in de MRT UI onderaan een werkopdracht: 

 

Dit betekent dat MRT NOOIT meer werkopdrachten zelf afsluit. Als de duur van werken is 

verstreken, blijft de werkopdracht dus open tot u deze zelf afsluit.  

Uw DMS systeem synct normaal gezien met MRTconnect op het moment dat u het dossier afsluit 

langs uw kant. Vrijgeven van de factuur in REI dient u wel nog manueel te doen via de website 

van REI. 

• De data uit uw DMS systeem wordt transparanter doorgegeven aan de leasingmaatschappij, tot 

op onderdeel niveau. Dit kan ervoor zorgen dat sommige minder frequent voorkomende 

pakketten en onderdelen uit uw DMS nog niet “gemapt” zijn op MRT codes. De leasing- 

maatschappij kan deze mappen bij het behandelen van de werkopdracht. In zo’n geval ziet u de 

commentaar “Disapprove by leasing company before re-mapping of BrandConnect work order” 

verschijnen in een werkopdracht. U hoeft hier verder niets mee doen! Deze mappings worden 

ook onthouden door MRT zodat dit fenomeen snel zal uitdoven. 

 

Hieronder vindt u voor de volledigheid nog de mapping die momenteel worden gehanteerd voor 

de meest gebruikte codes: 

MRT code BMW code 

1050 – Klein materiaal en milieu Dealer-specifieke code 

0502 – bmw inspectie 1 NIET MEER TE GEBRUIKEN voor leasing wagens 

0514 - BMW/MINI voertuigcontrole 0012159 – voertuigcontrole 
incl Koelvloeistof 
incl Ruitensproeiervloeistof 

0530 - BMW/MINI motorolie service 0000610 – service motorolie 

0532 - BMW/MINI microfilter service 0000616 – service microfilter 



  
 

optioneel: Behuizingsreiniger 

0534 - BMW/MINI luchtfilter service 0000602 - Service - air filter element 

0536 - BMW/MINI brandstoffilter service 0000604 - Service fuel filter (enkel Diesel, niet meer 
voor benzine) 

0514 - BMW/MINI voertuigcontrole 
Momenteel is deze MRT code nog in 
gebruik voor meerdere doeleinden. Doel 
is om dit op te splitsen naar een nieuwe 
MRT code 

0000105 – service standaard omvang 
Kan bij olie of remmen of vervanging andere slijtage 
onderdelen 

1035 - diagnose 0000556 – voertuigdiagnose 
OPTIONEEL, indien er aanleiding is (klacht of indicatie 
door sleutel) 

0514 - BMW/MINI voertuigcontrole 
Momenteel is deze MRT code nog in 
gebruik voor meerdere doeleinden. Doel 
is om dit op te splitsen naar een nieuwe 
MRT code 

0000624 – service voertuig-check 

1207 – Controle niveaus Onderhoud: Zit in de voertuigcontrole of 
voertuigcheck. 
Enkel apart aanvragen indien buiten onderhoud. 

3211 - remblokken vooraan 0000612 - Service, front brakes 

3212 - remblokken achter 0000614 - Service, rear brakes 

3287 - remschijven en blokken vooraan 3411220 Beide remschijven voor uit- en inbouwen of 
vervangen 

3288 - remschijven en blokken achter 3421320 - Beide remschijven achter uit- en inbouwen 
of vervangen 

3223 - remvloeistof Bijvullen = Zit al in voertuigcheck/controle en  indien 
buiten onderhoud dan controle niveaus 
Vervangen = 0000618 - Service remvloeistof 

3417 - koelwatervloeistof NIET te gebruiken. Zit al in voertuigcheck/controle en  
indien buiten onderhoud dan controle niveaus 

4658 - AdBlue bijvullen (niet Eolys) NIET te gebruiken. Zit al in voertuigcheck/controle en  
indien buiten onderhoud dan controle niveaus 

6002 - ruitenwisservloeistof Enkel te gebruiken indien buiten onderhoud 

6005 - ruitenwisserrubber vooraan 6161541 - Beide wisserbladen vervangen 

6006 - ruitenwisserrubber achter 6162520 - Wisserblad van achterruitenwisser 
vervangen 

 

• Verder verwijzen wij naar de te volgen facturatierichtlijnen zoals opgesteld door BMW. Van 

zodra deze gevolgd worden is de kans op uitval en niet-automatisch akkoord beperkt. 

 

  



  
 
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn rond één van de besproken punten hierboven, kan u 

steeds contact opnemen met Renta Solutions alsook met de mensen van BMW en van Carya. 

Aanspreekpunten zijn: 

Voor BMW: 

Dirk Vanderstraeten (Dirk.Vanderstraeten@bmw.be) voor technische vragen 

Julia Klebleeva (julia.klebleeva@bmw.be) voor commerciële vragen 

 

Voor Carya group: 

Gregory Dekerckheer (support@caryagroup.eu) 

 

Voor Renta Solutions: 

Service desk rS (customersupport@rentasolutions.org)  
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