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5 goede redenen voor WOW! DIALOOQ-diagnose

• Eenvoudige voertuigdiagnose 
 op alle relevante voertuigen (auto‘s en bestelwagens) dankzij een grote verscheidenheid aan merken.

• Uitgebreide en tijdbesparende voertuigdiagnosefuncties 
 op het gebied van zoeken, scannen, verrijking van foutcode-informatie en nog veel meer.

• Alles uit één hand en in-house ontwikkeling,
  Diagnose, technische gegevens en kalibratietool.

• Oplossingen uit de werkplaats voor de werkplaats
 Opgeleide automotive specialisten in productontwikkeling,
 De hotline en training zitten achter de WOW! DIALOOQ  

Systemen en bieden uitgebreide hulp.

• Uitgerust voor vandaag en morgen
 Toekomstbestendig dankzij communicatie- en transmissiestandaarden
 zoals CAN-FD, DoIP, Pass Thru-oplossingen voor bijvoorbeeld de
 diagnose van door beveiligingsgateway beschermde voertuigen.

HET IN-HOUSE ONTWIKKELDE DIAGNOSTIEK SYSTEEM  
DIALOOQ VANUIT DE WORKSHOP VOOR DE WORKSHOP

Voertuigdiagnose en technische gegevens
WOW! LOOQIT is de maatwerk software met een grote diversiteit aan merken 
precies passend bij uw werkplaats en uw wensen.

Camera- en radarkalibratie 
De juiste instelling met WOW! ACS-auto‘s - eenvoudige, snelle en winstgevende kalibratie 
van rijhulpsystemen. In alle werkplaatsen.

Diagnose en reparatie ondanks de  Secure Gateway
Diagnose van versleutelde voertuigen - geen probleem.
WOW! biedt ook toegang tot voertuigen met een Secure Gateway
met de WOW! Secure Gateway-Portal (SGP).

DIALOOQ, het 
diagnosesysteem met 

WOW! Effect.
Bestaat uit: de Interface 

LOOQER en de software 
LOOQIT.
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TYPE-SPECIFIEKE DIAGNOSTISCHE SOFTWARE: LOOQIT
Past precies bij uw werkplaatsactiviteiten en uw behoeften

LOOQIT - uw multimerken diagnose voor auto‘s en bestelwagens
Een grote verscheidenheid aan merken, uitgebreide en tijdbesparende
voertuigdiagnosefuncties en technische gegevens voor auto‘s en bestelwagens.
WOW! LOOQIT is op maat gemaakte, merk/type specifieke diagnosesoftware van de WOW! en daarom 
precies passend bij uw wagenpark en uw wensen. Zo heeft u altijd het juiste inzicht op het juiste moment.

De „online“ in WOW! Würth Online Wereld staat voor:
Betere gegevens. Betere functies. Betere ondersteuning. Beter repareren.
Binnen de contractperiode ontvangt u elke update zodra deze beschikbaar is. Uw softwaregegevens en 
functies groeien  op de achtergrond - U kunt gewoon nog sneller en beter doorwerken en repareren.

Werk online en blijf op de hoogte van de laatste WOW! Software
en hardware status.
De huidige systemen zijn voorzien van de laatste ontwikkeling van
de auto-industrie en garanderen functionaliteit, veiligheid en kwaliteit.

Meer informatie vind u op
www.wurth.nl/wow

• Breed scala aan merken.
•  Diagnose kan worden gecombineerd
 met softwarepakketten
•  LOOQIT altijd up-to-date
•  Comfortabel
• Toekomstbestendig
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DE VISUELE HULP DIE U NODIG HEBT: LOOQER
Om voertuigen en foutcodes niet alleen uit te lezen, maar ook te begrijpen

Alles is inbegrepen, voor vandaag en voor morgen.
De blik in de toekomst voor nieuwe perspectieven
• CAN FD
• DoIP
• Pass Thru
• WLAN- en Bluetooth-technologie

Minder erop, maar meer erin
Kleinste diagnose-interface op de markt.
met volledige functionaliteit en de nieuwste technologie
• Klein, handzaam, licht, robuust, geschikt voor de werkplaats
• Gebruik naar behoefte: als een kleine, draadloze dongle of met de meegeleverde verlengkabel

Relevante gegevens met de vluchtrecorder
Verbinden, wegrijden, mobiele data opnemen en later evalueren. 
• Bewaar eerder geselecteerde gegevens in het interne geheugen tijdens het rijden zonder invoerapparaat
• Analyseer alles later in detail met LOOQIT
• Bespaar tijd en dus geld
• Zonder passagier, zonder kabels, zonder problemen

Meer informatie vind u op
www.wurth.nl/wow
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OVERZICHT SOFTWAREPAKKETTEN EN INHOUD
Opm: Alleen actieve licenties kunnen gebruikt worden voor diagnose met Secure Gateway via de WOW! Secure Gateway Portal 

*Comfortfunctie afhankelijk van een actieve licentie. 
Met een inactieve licentie is het gebruik beperkt en ontbreekt aanvullende informatie. U kunt meer informatie vinden op www.wow-portal.com/diagnostics.
** Houd er rekening mee dat het Hotline-aanbod per land anders is georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op met uw Würth-filiaal.
***Alleen beschikbaar in geselecteerde landen
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Parameters uit datalijsten X X X
Actuatortest X X X
Basisinstelling, codering, kalibratie van de ondersteunde regeleenheden in voertuig X X X
gebruik van functies beschermd door Secure Gateway * X X X
VIN-uitlezing voor voertuigidentificatie * X X X
Power Search - Eenvoudige en intuïtieve zoekfunctie * X X X
Power Scan - Tijdgeoptimaliseerd opvragen van alle storingsgeheugens voor 
elektronisch statusrapport * * X X X

Vluchtrecorder - opname van alle relevante gegevens tijdens de proefrit * X X X
Top 10 functies - weergave van de tien meest gebruikte functies
op het voertuig * X X X

Centraal beheer van diagnose- en klantgegevens
in klanten- en voertuigbeheer * X X X

Functie printen, exporteren en opslaan * X X X

Po
w

er
 R

ep
ai

r*
 

ui
tb

re
id

in
g 

va
n 

de
 fo

ut
co

de
s 

m
et

 a
dd

itio
ne

le
 in

fo
rm

at
ie Referentiewaardes X X X

Mogelijke bekende oorzaken X X X
Bevestigde reparatie-instructies X X X
Componententest *** X X X
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Technische servicemeldingen X X
Schakelschema's X X
Componentrangschikking en testen X X

Bedradingsschema‘s: motor, airbag en airconditioning; Verlichting, 
comfortsystemen, centrale vergrendeling, laadsystemen en nog veel meer. X X

Onderhoudsschema's volgens specificaties van de fabrikant X X
Tandriemen en V-snaren X X
Bandenspanning, wieluitlijningsgegevens, enz X X
Vulhoeveelheden, aanhaalmomenten, smeermiddelen etc X X
Pollenfilter info (locatie, uitwisseling, etc.) X X
Servicenulstelling X X
Motormanagement, componenttesten en componentbeschrijving X X
Stekkertoewijzingen / ingangs- en uitgangsmeetwaarden X X
Informatie brandstofsysteem X X
Handleidingen voor airconditioning, airbagsysteem en ABS X X
Probleemoplossingstabellen, tips en trucs X X
Bandenspanningscontrolesystemen (TPMS) X X
Elektronische parkeerrem X X
Start- en rijaccu X X
Indicatielampjes, informatie- en waarschuwingssystemen X
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Reparatie-instructies en schakelschema's - ongeacht merk X

Aanhaalmomenten en instelgegevens X

Servicegegevens X
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DE FUNCTIES MET WOW! EFFECT
In eigen beheer ontwikkeld en alleen bij WOW! inbegrepen functies,
die uw dagelijkse werk gemakkelijker maken

Power Repair
De uitgelezen foutcodes worden aangevuld met gerichte informatie zoals referentiewaarden, mo-
gelijke oorzaken, bevestigde reparatie-instructies en componenttesten. De LOOQIT-software  ge-
bruikt een breed scala aan moderne gegevensbronnen in realtime, en vergelijkt deze. Met behulp 
van bijna onbeperkte voertuiggegevens en foutcode-informatie  vind u sneller en gemakkelijker de 
oplossing voor het te repareren voertuig.

Power Search
Geavanceerd zoeken, of zoeken met Power Search, u hoeft alleen maar de belangrijkste gegevens 
in te voeren (voertuigidentificatienummer / motorcode).

Power Scan
Merk/type specifieke software zodra het voertuig wordt gescand. Niet alleen alle systemen  
oproepen met een druk op de knop, maar kies een aangepaste versie voor verschillende toepas-
singsgebieden, of het nu om service acceptatie, inspectie, algehele controle of de Quick scan gaat.

flightrecorder
Alle realtime gegevens die door de regeleenheden worden ondersteund, kunnen worden gere-
gistreerd. De voorafgaande selectie van de systemen op de pc is mogelijk. De vluchtrecorder 
kan eenvoudig worden gestart met behulp van de geïntegreerde drukknop op de LOOQER of 
Snooper+. De evaluatie en grafische weergave van het opgenomen gegevensrecord wordt een-
voudig op de pc voorzien van een kleurdifferentiatie van de grafiek voor een betere visualisatie.

Klant- en gegevensbeheer
Onze klantendatabase, die intuïtief te bedienen is, spreekt voor zich. Met de klantgeheugenmodu-
le bieden wij u een tool voor een snelle klantenservice en een betere klantenbinding door transpa-
rante diagnostiek en centraal beheer van de diagnostische gegevens.

Top 10 functie
Weergave van de tien meest gebruikte functies van alle softwaregebruikers per voertuig voor nog 
makkelijker repareren. Want als een groot deel van de WOW! klanten deze specifieke functies 
op een voertuig willen uitvoeren, is het zeer waarschijnlijk dat andere klanten  dezelfde behoefte 
hebben.
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WOW! HARDWARE - MET ZEKERHEID
WOW! geteste en gecoördineerde diagnosesystemen leiden tot:
Betere klantenservice op lange termijn en veiligstellen van uw inkomstenbron

Gerichte computerselectie
De van WOW! gedistribueerde computers zijn geselecteerd door goed geïnformeerde
WOW! Experts en getest met onze software - direct op het voertuig.

Snelle start in plaats van complexe installatie
Onze diagnosesystemen worden gebruikt om voertuigen te diagnosticeren en monteurs te 
ondersteunen - niet bezig zijn met uw installatie en bediening. Voor geconfigureerde 
WOW! hardware bespaart u tijd.

Meer informatie vind u op
www.wurth.nl/wow

• Schakel in en ga direct aan de slag -
 alles is vooraf geïnstalleerd en ingesteld
•  WOW! Service is voor jou en de jouw
 diagnostische apparaten altijd klaar voor gebruik
•  Kwaliteits- en veiligheidstesten van WOW!
 Productmanagers met een auto-achtergrond
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Eenvoudig. Snel. Zeker.
WOW! biedt ook in voertuigen met 
Secure Gateway toegang.

Meer informatie vind u op
www.wurth.nl/wow

Met de Secure Gateway Portal (SGP) helpen wij u, met name universeel en onafhankelijke werkplaatsen, voor snelle en 
gemakkelijke reparaties aan beveiligde voertuigen. Eenvoudig, snel, veilig en alles over één  interface in de WOW! Software 
LOOQIT.

De Secure Gateway Portal (SGP) is beschikbaar voor klanten met een geldige diagnose licentie
beschikbaar vanaf softwareversie 5.33.00.

SECURE GATEWAY PORTAL
Eén interface voor verschillende beveiligingssystemen

De voordelen van de Secure Gateway Portal

Authenticatie - Eenvoudig en eenmalig vanaf de start
Eenmalige authenticatie door slechts één verantwoordelijke en gemakkelijke toevoeging van extra gebruikers.

Gebruikersinterface - bekend en toch nieuw
Vertrouwde en uniforme gebruikersinterface met bekende termen in de LOOQIT-software.

Veel fabrikanten onder één dak
Fabrikantonafhankelijk en merk overschrijdend werken aan voertuigen, die zijn beveiligd met Secure Gateway systemen.

Normaal betaald u per merk of merkgroep voor toegang tot Secure Gateway. Bij WOW! wordt dit geïntegreerd in de 
software licentie middels een kleine verhoging van de licentie prijs. Dit is echter voordeliger dan indien u dit bij alle 
fabrikanten afzonderlijk moet doen.
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PASS THRU
Pass Thru mogelijkheid is geïntegreerd in de nieuwe LOOQER interface

U kunt hier dus indien gewenst gebruik van maken.

Wat heb je naast de LOOQER nog meer nodig  voor Pass Thru?
• Geschikte laptop van WOW! of eigen systeem. (voor specificaties kan men terecht bij de WOW! specialist).
• Actieve licentie met WOW! Software
• Account bij fabrikant.
• Aanbevolen, een acculader om de autoaccu op spanning te houden bijv: 
 Wurth art. nr. 0510 955 710 (100A) of 0510 955 870 (120A).

Het account bij de fabrikant moet u zelf aanvragen en inrichten.
Wurth bied via de Wurth partner GMTO ook de mogelijkheid om een Pass Thru account bij de fabrikant te laten inrichten.
Er zijn hier twee mogelijkheden:
• Pass Thru light
• Pass Thru Flash 

Naast Pass Thru light en Pass Thru Flash kunt u ook een strippenkaart kopen voor live Pass Thru ondersteuning. 
Bij enkele merken is een creditcard vereist.

Pass Thru Light: Pass Thru Flash:
Vanaf € 125,00 vanaf € 225,00
(afhankelijk van, en per merk of groep) (afhankelijk van, en per merk of groep)
Wat doet GMTO? Wat doet GMTO?
Account aanmaken op naam van uw bedrijf. Account aanmaken op naam van uw bedrijf.
Toegang creëren voor persoon  Toegang creëren voor persoon
binnen uw bedrijf. binnen uw bedrijf.
Toegang tot technische informatie. Toegang tot technische informatie.
Account digitale service registratie. Account digitale service registratie.
Laptop/pc configuratie + installatie. Laptop/pc configuratie + installatie.
 LOOQER ( VCI) installatie.
 Fabriekssoftware installatie.
 Aanvullende vrijgave.
 Walk Thru – Talk Thru. 

Bovengenoemde prijzen zijn vanaf prijzen en afhankelijk van merk, of merkgroep.
Indien u interesse heeft in bovenstaande service kunt u contact opnemen met GMTO op telnr: 085 222 0440.

De kosten voor het inrichten van de Pass Thru worden direct door onze partner
GMTO aan u gefactureerd.
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WOW! SERVICE EN APPARATUUR MAAKT HET VERSCHIL!
WOW! POWERED BY WÜRTH

Onze specialisten van WOW! 
en onze Hotline staan u met raad 

en daad terzijde.

Meer informatie vind u op
www.wurth.nl/wow

Producthotline - praktisch en direct
• Ondersteuning bij problemen met software- of hardware producten
• Ondersteuning bij bedieningsfouten.

Technische hotline – met licentie technische data en VTS.
Met de optionele licenties technische data en VTS ( voertuig technisch support) kan de Hotline 
u op remote ondersteunen met:
• Ondersteuning bij specifieke voertuigproblemen.
• Technische hulpmiddelen en voertuig technische gegevens.
• Producttoepassingen en onderhoud.
• Uitgebreide toegang tot technische documenten en informatie.

Informeer uw WOW! specialist, omtrent de mogelijkheden.
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