
Update CPS AutoSoft Augustus 
Extra zones voertuig vooraad 

• Uitbreiding van de Milieuklasses 

 

• De locatie van een wagen kan nu worden ingegeven 

▪ Standaard zijn deze 3 voorzien:  

▪ bij  Carrosserie  → hier kan u ook een begin en einddatum ingeven 

▪ In transport  

▪ Voorradig 

▪ U kan zelf locaties bij voorzien via: 

▪ Basisbestanden & Instellingen | Standaardinstellingen | AutoSoft | Wagen 

 

• Indien het voertuig in optie is voor een klant kan dit vanaf heden ook aangeduid worden bij 

het voertuig. De klantnaam dient u manueel in te vullen , dit is niet gekoppeld aan het 

klantenbestand.  Als de wagen ‘in optie’ is , zal u hiervan een melding krijgen wanneer u een 

offerte / factuur voor deze wagen wil aanmaken.  

 

• De mogelijkheid om aan te duiden of het voertuig werd aangemaakt op de eigen website of 

op autoscout werd ook toegevoegd .  

 

 
 

Mail versturen na creatie voertuig 
Wanneer een voertuig aangemaakt werd kan er een automatische mail verstuurd worden naar de 

personen die op de hoogte gebracht moeten worden. In deze mail worden de voertuiggegevens 

vermeld samen met de vermelding dat het voertuig werd gecreëerd binnen AutoSoft 

Naar wie de mail verstuurd wordt kan u instellen bij de instellingen: 

▪  Basisbestanden & Instellingen | Standaardinstellingen | AutoSoft | Wagen 

 

 



Lijst verkochte wagens  
• Wagens die gecrediteerd werden zullen vanaf heden ook opgenomen worden in de lijst met 

verkochte wagens. 

Overname Voertuig 
• Bij de overname van een voertuig kan u nu vermelden of het gaat om een marge voertuig. 

• Bij een marge voertuig dient de overnameprijs inclusief btw vermeld te worden.  

• Indien het geen marge voertuig is dient de overnameprijs exclusief btw vermeld te worden.  

• De vermelding van het btw tarief wordt nu ook opgenomen in de afdruk . 

 

Op de afdruk : 

 

Garantievoorwaarden 
• Deze kan u zelf aanmaken 

o Basisbestanden & Instellingen | Standaardinstellingen | AutoSoft | Wagen 

 

• In de wagenfiche en op document niveau ( offerte , bestelbon , factuur ) is het mogelijk om 

de correcte garantievoorwaarden te kiezen.  

 
 

• Dit zal de tekst van de verkoop van het voertuig deels gaan vervangen. Mocht u nog bij de 

teksten van de verkoop uw garantievoorwaarden staan hebben mag u dit wissen en opnieuw 

definiëren bij de garantievoorwaarden.  



Voertuigvoorraad -  Nota werkfiche 
Bij een voertuig uit de voertuigvoorraad is het reeds mogelijk om een tekst ivm uit te voeren werken 

in te vullen. Wanneer er een werkfiche gemaakt wordt van dit voertuig zal deze tekst automatisch 

overgenomen worden naar de uit te voeren werken op de werkfiche.  

 

Creatie werkfiche vanuit voertuigvoorraad 
U kan vanaf nu rechtstreeks een werkfiche maken vanuit de voertuig voorraad. Dit wordt beschouwd 

als een interne werkfiche .  

Klik bovenaan op  

Interne werkfiche 
Voor het verkoop klaar maken van een voertuig / het afleveren van een voertuig is een nu een nieuw 

type werkfiche . De interne werkfiche zal bij de afdruk andere velden vertonen dan een externe 

werkfiche . Een werkfiche is automatisch ‘intern’ wanneer het voertuig nog in voorraad staat.  

 

 

 



Verwerking Interne werkfiche 
• Selecteer uw werkfiche in de lijst 

• Klik bovenaan op ‘verwerken’ 

 
 

• De kosten worden toegevoegd aan de kostenfiche in de voertuigvoorraad  

• De werkfiche wordt verplaatst naar de historiek met status ‘Intern’ .  

Garantieverwerking 
• Dit is een aparte licentie! 

• Als u een werkfiche volledig of gedeeltelijk onder garantie wil gaan verwerken heeft u daar 

nu de mogelijkheid toe.  

• Via de actie ‘Garantie Afhandeling’ kan u de percentages ingeven die onder garantie vallen.  

 
• Alle artikelen en werkuren worden gevisualiseerd waar u de percentages kan toewijzen.  

 
 

• Bij het drukken op de actie ‘verwerken’ zal het type automatisch op ‘garantie’ staan. 

• Indien u de garantieafhandeling nog niet uitgevoerd heeft kan u nog manueel kiezen om de 

werkfiche onder garantie te verwerken. 

 
• Daarna kan u terug de percentages toewijzen of controleren vooraleer de factuur opgesteld 

wordt. Indien er slechts een gedeeltelijke garantietoewijzing voorzien is worden er 2 

document opgemaakt : een factuur met de overige bedragen te betalen door de klant en de 

werkfiche die naar de historiek wordt verplaatst met de status ‘waarborg herstelling’. 



Kosten / opbrengsten analyse voertuig 
Van ieder verkocht voertuig zal een gedetailleerde kosten / opbrengsten analyse mogelijk zijn . 

Onderstaand een voorbeeld van de analyse en fiche :  

 

• Extern : externe kosten dienen manueel toegevoegd te worden aan deze fiche. Dit zijn 

bijvoorbeeld kosten die gemaakt zijn bij de carrosserie.  

• Intern : dit zijn kosten verbonden aan het verkoop klaar maken / afleveren van de wagen. 

Deze kosten worden automatisch toegevoegd na het verwerken van een interne werkfiche . 

• Waarborg : dit zijn kosten verbonden aan waarborgherstellingen die 100% onder waarborg 

vallen. Deze kosten worden automatisch toegevoegd na het verwerken van een werkfiche 

onder de waarborgregeling.  

• Uitvoeringen : Dit zijn kosten / opbrengsten uit externe werkfiches . Deze worden 

automatisch toegevoegd bij de facturatie van een werkfiche . 

De ‘totaal extra’s verkoop’ zijn opbrengsten die op de factuur vermeld worden bij de verkoop van het 

voertuig, bijvoorbeeld een set wielen.  

 

 

 

 

 



Bijwerken aankoopprijs kosten / opbrengsten analyse 
• De aankoopprijs van het voertuig kan ofwel manueel ingevuld worden via het tabblad 

aankoop.  

• Sinds heden is het ook mogelijk om bij het inboeken van de aankoopfactuur de wagen te 

gaan linken. Dan wordt automatisch de aankoopprijs gelinkt aan de totaalprijs van de factuur 

en zal u onder het tabblad aankoop ook de interne aankoopfactuurnummer terugvinden.  

 

 

• De aankoopprijs van de andere lijnen kan: 

o  ofwel rechtstreeks bij het voertuig in de analysefiche aangepast worden  

o ofwel door de actie ‘toewijzen aankoopprijzen’ op werkfiche niveau voor facturatie.  

o Ofwel op factuur niveau na facturatie . 

o  Ofwel in de werkfiche historiek voor interne fiches of volledige waarborglijnen. 

 

• De aankoopprijs voor gefactureerde lijnen mag niet aangepast worden op niveau van 

werkfiche historiek.  

 


