CPS autosoft
het intelligent beleidssysteem
voor garages en autohandelaars

PLUSPUNTEN

BASISGEGEVENS

LINKS

betaalbare software
met service

artikelbeheer

link met Carr-pass

klantenbeheer

versturen van SMS berichten

beheer stockwagen

digitaal BTW register

wagenpark klanten

Integratie met Ms Office

personeelsbeheer

email koppeling

leveranciersbeheer

Link met website van
“Mijn Grossier”

gebruiksvriendelijk
vlot en gemakkelijk
aan te leren
25 jaar ervaring

inlezen identiteitskaart gegevens

WERKORDERBEHEER

MODULES

VERVANGWAGENS

werkplaatsplanning via
elektronisch planbord

verkoopsmodule wagens

beheer vervangwagens

opvolging verkoopscontracten (CRM)

planning via elektronisch planbord

facturatie + historiek facturen

dashboard vervangwagens

aanwezigheidsoverzicht personeel
tijdsregistratie via touchscreen
import onderdelen vanuit
epc-systeem
barcode scanning van onderdelen
SMS-bericht vanuit werkorder
histroriek werkorders per wagen

bestekken
voorraadbeheer
werkorderbeheer
tijdsregistratie
aankoopbeheer
statistieken
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DATASHEET

Succesfactoren


Opmaak programma in samenwerking met garagehouders.



Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften.



Eenvoudige installatie.



Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start.



Gebruiksvriendelijke toepassing.



Integratie met MS Office, Car-Pass, digitale identiteitskaartlezer, SMS-berichten

Klantenbestand


Uitgebreide klantenfiche met divers opzoekmogelijkheden



Toevoegen van klanten via inlezen van identiteitskaart of via inbreng van BTW-nummer.



Overzicht van het wagenpark per klant.

Wagenpark klanten


Opzoekmogelijkheden via plaatnummer, chassisnummer, merk, model, klantnaam, ....



Historiek onderhoudsbeurten met datum, km-stand, factuurnr., werkfiche, ....

Artikelbeheer


Onderverdeling van artikels in artikelgroepen, per merk of artikelsoort.



Uitgebreide zoekfuncties op artikelcode, omschrijving of deel van de omschrijving of fabricagecode.



Mogelijkheid tot inlezen van artikel- en prijzenbestanden van uw leveranciers. Een instelbaar parameterbestand laat
toe het artikelbestand, verkregen van uw leverancier, in te lezen in uw eigen artikel bestand.



Inscannen van barcodes.



Beheer van prijzen en kortingen op artikels

Link met website van “Mijn Grossier”


Aangemaakt winkelmandje vanop de website van “Mijn Grossier” kan overgebracht worden op de juiste werkfiche of
op factuur met de publieke verkoopprijs aangegeven op de website. Artikels worden dan ook automatisch gecreëerd
in het artikelbestand.

Verkoopsmodule wagens


Beheer stockwagens + afdruk uitstalfiche met foto’s.



Opmaak offerte wagens met overname prijs van oude wagen.



Afdrukken van verkoopscontract.



Opmaak aankoopborderel overname wagen.



Afdruk verkoopsprijslijsten particulier en handelaar.



Afdruk inventaris van wagenstock.



Facturatie stockwagens via één muisklik.



Verwerking marge wagens.
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Werkorderbeheer


Opmaak van werkorder via de visuele planningsmodule.



Mogelijkheid tot directe reservering van vervangwagens.



Mogelijkheid tot import van de gewenste onderdelen vanuit uw EPC-software.



Tijdsregistratie per werkorder door personeel via touchscreen te laten registreren. Op deze manier weet u hoe lang en
wie er aan welk werkorder heeft gewerkt. Deze gegevens kunnen later in de facturatie worden verwerkt.



Link met Car-Pass: met één muisklik wordt de faktuur via internet geregistreerd bij Car-Pass



Mogelijkheid tot scannen van beschadigde wisselstukken.



SMS-berichten: met één muisklik kan de klant verwittigd worden dat de wagen klaar is.

Tijdsregistratie


Via tijdsregistratie volgt u elke medewerker, in realtime, in de garage. Dit kan gerealiseerd worden door het plaatsen
van een PC, met of zonder touchscreen, in de garage. Mogelijkheid tot bijhouden van de aanwezigheidsuren en afdruk
van de aanwezigheidsuren over een zelf te bepalen periode.



Registratie van de werkuren per werkfiche per personeelslid.

Facturatie


Directe opmaak van factuur, al dan niet gebonden aan een voertuig.



Facturatie van werkorders met overname van de geregistreerde uren en de ingebrachte wisselstukken op de werkfiche.
Mogelijkheid tot het wijzigen van deze gegevens op factuurniveau.



Afdrukken of rechtstreeks mailen van de factuur.



Link met Car-Pass: met één muisklik wordt de factuur via internet geregistreerd bij Car-Pass.



Layout factuur aanpasbaar naar wensen van de klant

Voorraadbeheer


Bijhouden van “het aantal in voorraad” en “het aantal in bestelling” per artikel.



Historiek voorraadbewegingen per artikel.



Afdrukken voorraadlijst.



Mogelijkheid tot opmaak van jaarlijkse of tussentijdse inventaris met afdruk van inventarislijst.

Vervangwagens


Inlezen identiteitskaartgegevens van huurder van vervangwagen via identiteitskaartlezer aangesloten op PC.



Directe reserveringsmogelijkheid van vervangwagens bij opmaak van werkfiches met controle op dubbele reservaties.
Mogelijkheid tot uitprinten van een uitleenovereenkomst.



Sleutelgegevens zoals het aantal kilometers, brandstofniveau en eventuele schade worden geregistreerd wanneer het
voertuig wordt opgehaald en wordt teruggebracht.



Overzichtschermen en historieken van alle reservaties.



Tariefprijzen per groep (klasse) van de vervangwagens.
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Aankoopbeheer


Ingave van leveranciersbestellingen op basis van het artikelbestand of vrije lijnen.



Afdruk van bestelbons op eigen briefpapier of op blanco papier met vooringescand briefhoofd.



Opvolging van openstaande bestellingen door consultatie op scherm of op papier, selectief via artikel of per
leverancier of per bestelbon.



Afboeken van de binnengekomen goederen, met voorraadbijwerking en prijscontrole.



Mogelijkheid tot opmaak van een automatisch bestelvoorstel aan de hand van opgegeven minimum en maximum
voorraad, opgegeven in de artikelfiche. Na controle van bestelvoorstel kunnen hieruit direct bestelbons worden
opgemaakt.
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