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� Betaalbare software met service  

� Gebruiksvriendelijk 

� Korte basisopleiding volstaat voor een 
snelle start 

� Vlot en gemakkelijk aan te leren, volledig 
gebaseerd  op de intuïtieve Windows 
gebruikersinterface 

� Rechtstreekse registratie in de werkplaats 
van gepresteerde uren per werkfiche 

� Grafische afdrukken van al uw 
documenten 

� Registratie van vervangwagens met 
tarificatie 

� Rechtstreeks e-mail beheer vanuit  
klanten- of leveranciersfiche 

� Koppeling met Car-Pass 

� Koppeling met ons boekhoudpakket 

CPSboek 

� Versturen van SMS-berichten via Pc 
wanneer wagen klaar is. 
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 Garagebeheer D A T A S H E E T 

 

Succesfactoren Bijzonderde kenmerken 
 � 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 . 

 

� Realtime registratie van gepresteerde uren per werkfiche. 

� Aansluiting met ons boekhoudingspakket “CPS boek”. 

� De lay-out van de documenten kan altijd en vlot aangepast worden 

aan de individuele wensen van de gebruiker. 

� Volledig conform de Belgische BTW-wetgeving. 

� Multi-user: het programma kan gebruikt worden door meerdere 

personen binnen het netwerk. 

� Beveiliging met wachtwoorden. Er zijn toegangsbeperkingen 

mogelijk per gebruiker. 

� Rechtstreeks e-mailen van alle documenten aan de hand van het 

ingevulde e-mailadres in klanten of leveranciersfiche. 
 

Korte beschrijving van het programma    
Beheer eigen wagenvoorraad 

Opmaak en afdrukken van offertes, interne verkoopfiches, 

wagen voorraad, … 

Directe fakturatie uit eigen wagenvoorraad van nieuwe 

wagens en occassiewagens 

Import van digitale fotos 

Verkoopslijsten voorradige wagens 

Inventarislijst voorradige wagens 

 

Wagenpark klanten 

Opzoekmogelijkheden via plaatnummer, 

chassisnummer,merk,model, klantnaam, …  

Historiek onderhoudsbeurten met datum,km-stand, 

factuurnr, werkfiche enz… 

 

Artikelbeheer 

Onderverdeling van artikels in artikelgroepen, per merk of 

artikelsoort. 

Uitgebreide zoekfuncties op artikelcode, omschrijving of deel 

van de omschrijving, fabricagecode 

Mogelijkheid tot inlezen van artikel/prijzenbestanden van 

leveranciers. Een instelbaar paramaterbestand laat toe het 

artikelbestand verkregen van uw leverancier in te lezen in uw 

eigen artikelbestand. 

 

Vervangwagens 

Inlezen identiteitskaartgegevens huurder van vervangwagen 

via kaartlezer aangesloten op Pc. 

Directe reserveringsmogelijkheid van vervangwagens bij 

opmaak van werkfiches met kontrole op dubbele reservaties 

en uitprint van een uitleenovereenkomst. 

Sleutelgegevens zoals aantal kilometers, brandstofniveau en 

eventuele scahde worden geregistreerd wanneer het 

voertuig wordt opgehaald en teruggebracht. 

Overzichtschermen en historieken van de reservaties. 

Tariefprijzen per groep (klasse) van de vervangwagens. 

 

 

Voorraadbeheer 

Bijhouden van het aantal in voorraad en aantal in bestelling per 

artikel. 

Historiek voorraadbewegingen per artikel. 

Voorraadlijsten en inventarislijst 

 

Facturatie 

Manuele fakturatie al of niet gebonden aan een voertuig. 

Fakturatie v/d werkfiche met overname v/d gebruikte (ingescande) 

wisselstukken en gepresteerde tijden. Mogelijkheid tot wijzigen van 

die gegevens op faktuurniveau. 

Afdruk facturen op eigen gedrukt papier met hoofding of op blanco 

papier met vooringescand briefhoofd. 

Doorboeken van factuur naar boekhouding en wagenhistoriek. 

Aankoopbeheer 

Ingave van leveranciersbestellingen op basis v/h artikelbestand of vrije 

lijnen. 

Afdruk van bestelbons op eigen briefpapier of op blanco papier met 

vooringescand briefhoofd. 

Opvolging openstannde bestellingen door konsultatie op scherm of 

op papier selektief per artikel of per leverancier of per bestelbon. 

Afboeken v/d binnengekomen goederen met voorraadbijwerking en 

prijscontrole. 

Mogelijkheid tot opmaak v/e automatisch bestelvoorstel a/d hand van 

opgegeven min. en max. voorraad opgegeven in de artikelfiche. Na 

kontrole van bestelvoorstel kunnen hieruit direct bestelbons worden 

aangemaakt. 

 

Werkfiches 

Opmaak op voorhand of bij het binnenkomen van de wagen van een 

fiche. 

Rechtstreekse input in de werkplaats v/d  gepresteerde uren per 

werkfiche. 

Mogelijkheid tot directe reservering van vervangwagen. 

Mogelijkheid tot scannen van de gebruikte wisselstukken per 

werkfiche met aanpassing van voorraad indien met voorraadmodule 

wordt gewerkt. Doorsturen van wageninfo vanaf werkfiche of factuur 

naar Carr-Pass. 
 


