CPS autosoft
Het intelligent beleidssysteem
voor het
carrosseriebedrijf

PLUSPUNTEN

BASISGEGEVENS

LINKS

betaalbare software
met service

vlotte dossierregistratie

link met Informex

tijdsregistratie

link met UBench

beheer vervangwagens

link met Car-Pass

foto opname via tablet
met directe registratie
van de foto’s
bij het schadedossier

email integratie
in de follow-up
van het schadedossier

gebruiksvriendelijk
vlot en gemakkelijk
aan te leren
25 jaar ervaring
éénmalige
aankoopprijs

digitaal BTW-register
planningsmodule
via elektronisch planbord

versturen van
SMS berichten

facturatie
statistieken

inlezen identiteitskaart
gegevens

CPS autosoft

DATASHEET

Succesfactoren
▪

Ontwikkeld in samenspraak met en analyse met bedrijfsleiders van carroseriebedrijven.

▪

Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften.

▪

Eenvoudige installatie.

▪

Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start.

▪

Gebruiksvriendelijke toepassing.

▪

Koppeling met andere Microsoft producten en ons
boekhoudingspakket CPS business tools.

Bijzondere kenmerken
▪

Realtime registratie van gepresteerde uren per schadedossier onderverdeeld in
verschillende uursoorten.

▪

Foto opname via tablet met directe registratie van de foto bij het schadedossier.

▪

Volledige link met Informex: automatische aanmaak van een Informex-dossier door het
doorsturen van de gegevens uit CPS autosoft, met de verwerking van de berekende
Informex.

▪

Mogelijkheid tot het linken van facturen of schadedossiers met Car-Pass.

▪

De lay-out van de documenten kan steeds aangepast worden aan de individuele
wensen van de gebruiker.

▪

Rechtstreeks versturen van mails van uit het programma met bijvoeging van de mails in
de follow-up van het dossier.

▪

Elektronisch BTW-register.

▪

Planningsmodule via het elektronisch planbord.

▪

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

▪

Multi-user: het programma kan simultaan gebruikt worden door meerdere personen
binnen het netwerk.

▪

Beveiliging met wachtwoorden per gebruiker. Er zijn toegangsbeperkingen mogelijk per
gebruiker.

▪

Mogelijkheid tot uitvoeren van specifieke softwareaanpassingen op vraag van de klant.
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Programmabeschrijving
◼ Schadedossier
▪

Vlotte dossierregistratie door centralisatie van alle info zoals: wagengegevens,
klantgegevens, verzekeringsmaatschappij, foto’s, makelaar, …

▪

Bijhouden van verschillende statussen per dossier met follow-up van de uitgevoerde
acties op het dossier.

▪

Afdruk van de nodige formulieren en documenten zoals: algemene dossierfiche,
akkoord tot herstelling, akkoord derde betaler, werkkaart, …

◼ Link met Informex II
▪

Ophalen van wagengegevens via chassisnummer tot automatische creatie van
wagenfiche in CPS autosoft.

▪

Opstarten van Infopad vanuit CPS autosoft.

▪

Aanvraag berekening met de mogelijkheid tot het opsturen van foto’s die reeds gelinkt
zijn aan het schadedossier.

▪

Importeren van de berekening binnen CPS autosoft + het bijvoegen, in de follow-up,
van het schadedossier.

▪

Afsluiten van een dossier

◼ Inlezen van Informex opdrachten
▪

Module die nieuw binnengekomen opdrachten van Informex kan overzetten naar een
schadedossier in CPS autosoft.

◼ Vervangwagens en opvolging
▪

Planning van vervangwagens via elektronisch planbord.

▪

Registratie van de gebruikers van vervanwagens door het inlezen van elektronische
identiteitskaart.

▪

Afdrukken van een uitleenovereenkomst voor de meegegeven vervangwagen.

▪

Kan zowel apart als in combinatie met een schadedossier worden gebruikt.

▪

Doorboeken van de kostprijs van de vervangwagen naar de nacalculatiefiche.

▪

Historiek van de uitgeleende vervangwagens voor eventueel later binnen gekomen
boetes.
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◼ Bestelling wisselstukken
▪

Manueel toevoegen van de te bestellen wisselstukken op het schadedossier.

▪

Rechtstreeks toevoegen van de wisselstukken uit de Informex berekening.

▪

Opmaken van bestelbon(s) per schadedossier en per leverancier.

▪

Afdrukken of mailen van bestelbons + bijvoegen in de follow-up van het schadedossier.

▪

Bestelde wisselstukken wordern uiteraard in aanmerking genomen bij nacalculatie.

◼ Registratie van gepresteerde uren
▪

Een pc gaat hier dienst doen als prikklok. Zowel begin als eindduur van de dagtaak van
de werknemer, als de gepresteerde tijden per schadedossier kunnen hiermee worden
geregistreerd en opgevolgd.

▪

Geregistreerde tijden per schadedossier worden verrekend bij de nacalculatie aan
individuele kostprijs per uur per werknemer.

▪

De uren kunnen worden opgesplitst in verschillende uursoorten zoals: demontage,
plaatwerk, schilderwerk, montage, enz…

◼ Link met verfcomputer van de verschillende verfleveranciers
▪

Deze module biedt u de mogelijkheid tot het inlezen van de kostprijs van de gemaakte
verf per schadedossier. Met die kostprijs wordt verder rekening gehouden in de
nacalculatie.

▪

Er is een link voor Akzo Nobel, Standox, Dupont, Spies Hecker, Glasurit en PPG.

◼ Nacalculatie
▪

Statistisch overzicht van de winstmarge op een schadedossier ten opzichte van het
Informex bestek of het manueel bestek.

▪

Totale kostprijs van een schadedossier bestaat uit geregistreerde wisselstukken,
gepresteerde werkuren, kostprijs van de gebruikte verf en kostprijs van de non-paint
producten.

◼ Facturatie
▪

Opmaak facturen voor één of meerdere schadedossiers.

▪

Aanmaken van facturen vanuit het schadedossier met mogelijkheid tot verschillende
detailvermeldingen op de facturen.

▪

Bijvoegen factuur in de follow-up van het schadedossier.

▪

Aanmaken van facturatiehistoriek met consultatie mogelijkheid per klant of per wagen
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◼ Link met Car-Pass
▪

Met één muisklik wordt het schadedossier of de factuur via internet geregistreerd bij
Car-Pass.

◼ Statistieken
▪

Prestatiestaat per werknemer.

▪

Aantal dossiers per maatschappij met berekening van de gemiddelde kost en het
winstpercentage.

▪

Verbruikte producten.

http://www.CPSit.be
T 056 21 00 92
info@CPSit.be
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