
  

CPS kilosoft 
 

weegsoftware voor communicatie met pc 

administratief beheer van de wegingen 

 

 
 

Totaaloplossing voor 

 

Bedrijven die met weegbrug werken 

Grondrecyclage bedrijven (TOP , DOP , grondverzet, bodemsanering) 

Afvalverwerkende bedrijven 

Afbraak en grondwerken 

Containerverhuur 
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Alle bedrijfsprocessen gebundeld 

 

van weegbrug tot factuur | aankoopborderel 

van aanvoer tot afvoer 

afvalregisters OVAM | MATIS aangifte 

foto integratie (foto bij weging) 

verkoop- & aankoopcontracten 

grondprojecten | terreinhuishouding 

transportplanning containers (plaatsen en ophalen) 

geïntegreerde boekhouding 
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CPS kilosoft D A T A S H E E T 
 

 

 

Succesfactoren 

 

 Ontwikkeld voor en in samenspraak met bedrijfsleiders uit de sector. 

 Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften. 

 Eenvoudige installatie. 

 Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start. 

 Betaalbare software met service. 

 Ontwikkelen reeds meer dan 25 jaar software en dit met de nieuwste ontwikkelingstools. 

 Afgeleid maatwerk mogelijk, gebaseerd op het standaarddossier. 

 

 

Performant, gebruikersvriendeliljk en betrouwbaar 

 

 Gebruiksvriendelijk doordat  de software volledig gebaseerd is op de windows-

gebruikersinterface. 

 Performant doordat CPS kilosoft optimaal gebruik maakt van de multitasking mogelijkheden 

van het onderliggende windows operating systeem. 

 CPS kilosoft is een pakket dat u helpt om uw administratie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, 

dat betrouwbaar is en zonder dat het u veel tijd kost u de juiste informatie levert. Tal van 

duidelijke rapporten en overzichten maken van CPS kilosoft steeds de bron van informatie om 

elke bedrijfssituatie op de voet te volgen. 
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Bijzondere kenmerken 

 

 Multi-user: Is volledig voorzien voor netwerkomgevingen zodat terzelfdertijd kan gewerkt 

worden in één dossier met meerdere gebruikers. 

 Integratiemogelijkheid met bijna iedere weegbrug die met pc is verbonden. 

 Afdruk van alle documenten mogelijk in 4 talen (N/F/D/E). 

 Alle documenten kunt u afdrukken op printer en scherm of kunnen rechtstreeks gemaild 

worden. 

 Alle bestanden en documenten zijn exporteerbaar naar Excel, Word en PDF bestanden en 

kunnen direct via email verstuurd worden. 

 Uitgebreide zoekfuncties. 

 Volledig conform de Belgische BTW-wetgeving. 

 Lay-out van documenten kan steeds aangepast worden door uzelf of door ons volgens uw 

wensen. 

 

 

Algemeen 

 

 CPS kilosoft is erop voorzien dat vanop verschillende weegbruggen terzelfdertijd kan 

gewogen worden. 

 Wegingen in 1x afwerken door gebruik te maken van het bijhouden van de tarra’s van de 

voertuigen met bijhouden van datum wanneer voertuigen laatst zijn gewogen. 

 Mogelijkheid tot ingave van manuele wegingen. 

 Ingavemogelijkheid leveringen (afvoer ) die niet over de weegbrug passeren  vanaf de 

basiscentrale. 

 Integratiemogelijkheid van leveringen voor de betoncentrale  met eventuele link naar de 

betoncentrale via interface en doorgeven van de te leveren recepten (producten) met 

hoeveelheid. 

 Maatwerk mogelijk voor wegen met badges, slagbomen, diverse printers enz….. 

 Software draait op pc’s voorzien van  Windows 10 of servers met Windows server versie 2016 

en 2019 
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Wegen BASISMODULE 

 

 Basisbestanden voor klanten, leveranciers, en producten. Hulpbestanden voor definitie 

munten, landen, postcodes, koersen, btw-tarieven, enz… Een aantal hiervan worden 

gebruiksklaar meegeleverd maar kunnen volgens uw noden aangepast worden. Op elk veld 

kan gezocht worden in de fiches v/d basisbestanden door een deel v/h veld in te geven 

eventueel in combinatie met één of meerdere velden.Werken met werven voor de herkomst of 

bestemming van het product 

 Voor de afdruk van weegbonnen kunnen meerdere layouts en printers gebruikt worden, die 

afhankelijk van de gegevens op de weegfiche kunnen toegepast worden. Er kunnen meerdere 

afdrukken per weegbon (al dan niet met verschillende layout) ingesteld worden. 

Voorbeelden van layouts zijnn Aanvoerbons , afvoersbons enz……. 

 Mogelijkheid om camera’s te koppelen voor het maken van productfoto’s  op moment van 

wegen. Deze worden aan de weegfiche gekoppeld. 

 Klantenbestand. 

Uitgebreide klantenfiche voorzien tot ingave  onbeperkt aantal kontaktpersonen, definitie van 

prijzen per klant per product of productgroep 

 Artikelbestand. 

▪ Onderverdeling artikels/producten in groepen. 

 Beheer van artikel/productprijzen. 

Mogelijkheden: 

▪ Facturatieprijs v/h artikel in het artikelbestand heeft laagste prioriteit. 

▪ Definitie van afwijkende facturatieprijzen per klant per product 

▪ Definitie van afwijkende facturatieprijzen per werf per product. 

▪ Definitie van afwijkende facturatieprijzen voor grondprojecten voor klanten die met de 

module grondprojecten werken.. 

 Koppeling mogelijk van Eural-codes en/of verwerkingscodes  aan de producten tot opmaak 

van afvalstoffenregister 

 Copro vereiste lijsten : afvalstoffenregister, aanvoer- en afvoerregister 

 Wanneer met module grondrecyclage gewerkt wordt wordt bij een aanvoerweging naar 

grondproject gevraagd. 

 Wanneer met module terreinhuishouding wordt gewerkt wordt bij een afvoerweging naar een 

actief grondlot gevraagd. 

 Overzichten van de wegingen met onbeperkte sorteer en selectiemogelijkheden. 
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Onbemand wegen via touchscreen MODULE 

 

 Door ingave v/e badgecode bij het wegen door chauffeur weet computer automatisch wie er 

komt wegen, van of voor welke werf, welk product aangevoerd of afgevoerd wordt en over 

welk grondproject (aanvoer) of grondlot (afvoer) het gaat. 

 Diverse badgecodes kunnen worden gedefinieërd in de software om het wegen zonder 

operator mogelijk te maken. Kan zeer interressant zijn bij grote aanvoer en/of afvoerprojecten. 

 Wegen via touchscreen via transporttoelatingen 

 

 

Facturatiebeheer MODULE 

 

 Facturatie van de weegbonnen met diverse sorteer en selektiemogelijkheden. 

 Mogelijkheid tot groepering van wegingen per product en/of per werf over een bepaalde 

periode. 

 Afdruk facturen voorzien in 4 talen (N/F/E/D) volgens taalcode van de klant. 

 Lay-outs aanpasbaar naar de wensen van de klant. 

 Integratie van logo’s op uw documenten zodat geen voorafgedrukte papier meer nodig zijn. 

 Verschillende mogelijkheden voor afdruk v/d wegingen op de factuur 

▪ Volledig alle wegingen in detail 

▪ Wegingen getotaliseerd per artikelcode 

 Uitsplitsing facturen per site en/of werf en/of grondproject. 

 Opmaak van manuele facturen. 

 Aparte gedetailleerde weeglijst kan in PDF met de factuur meegestuurd worden. 
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Recycling MODULE 

 

Algemeen 

 Artikel/product wordt gekoppeld met een euralcode en/of verwerkingscode 

 Bij iedere weging worden de werfgegevens gevraagd zowel bij aanvoer als bij afvoer. 

 Aanmaak afvalstoffenregister, aanvoer en afvoerregister 

 MATIS aangifte. 

 

 

Beheer van grondprojecten MODULE 

 

Algemeen 

 Kan zowel opgemaakt worden voor een aanvoer of afvoerproject. 

 Binnen een grondproject kunnen onderstaande zaken vastgelegd worden: 

▪ Werfadres en werfcontacten 

▪ Definitie van de mogelijk aan te voeren  of af te voeren  producten met definitie van prijs 

en afgesproken hoeveelheden . 

 Bijhouden status van grondproject 

 Wanneer de afgesproken hoeveelheid van een product wordt overschreden wordt zowel 

interne verantwoordelijke als extern contact bij de klant hiervan via mail op de hoogte 

gebracht 

 Velden voorzien voor ref.klant/ conformverklaring /Tracimat /driedelignummer enz.. 

 Overzichten  van de verschillende grondpartijen en/of wegingen. (aanvoer) 

 Documentenbeheer  

 Transporttoelating voor afvoer 

 

Offertebeheer 

 Opmaak offertes aan de hand van de ingevulde productcodes en afgesproken hoeveelheden. 

Mogelijkheid om vanaf één grondproject offertes op te maken voor verschillende aannemers 

met archivering van de offerte. 
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Terreinhuishouding MODULE 

 

Grondpartijen 

 Bij een eerste aanvoer  al of niet op een grondproject wordt automatisch een grondpartij 

aangemaakt. Wanneer maximum hoeveelheid voor een partij is ingevuld wordt bij 

overschrijding automatisch een nieuwe partij aangemaakt. 

 Bijhouden van voorraad (aantal ton) en locatie per grondpartij. Voorraad wordt verhoogd met 

iedere weging die erbij komt. 

 Definitie status van grondpartij (niet actief, in aanvoer, in analysefase, enz…..) 

 Bij grondpartijen waarbij een productcode is gedefinieerd als te analyseren (zie zone in het 

productenbestand) kan men hier dan ook de productcode na analyse invullen en een 

eventueel afwijkende facturatie productcode met een afwijkende prijs tov offerteprijs.  

 Tracering van verplaatsingen 

 Overzichten van totale voorraad aan grondpartijen en overzicht van de wegingen per 

grondpartij. 

 

Grondloten 

 Na analyse (indien vereeist) kunnen één of meerdere grondpartijen overgezet worden naar 

een grondlot. Grondpartij komt dan automatisch op “verwerkt” te staan. 

 Grondloten kunnen ook manueel aangemaakt worden. 

 Een lot kan eventueel ook een samenstelling van loten zijn.  

 Bijhouden van status van een grondlot (Afvoerfase, behandelingsfase, verwerkt, niet actief) 

 Op ieder lot is een traceeroverzicht van bewerkingen en/of verplaatsingen 

  Voorraadoverzicht van de loten met interne locatie. 
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Foto module MODULE 

 

 Er kan bij iedere weging een foto toegvoegd worden van de inhoud van de vrachtwagen die 

op de weegbrug wordt gewogen. Dit kan door een IP-camera te plaatsen die dan 

geconfigureerd wordt in CPS kilosoft 
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Containerverhuur MODULE 

 

Algemeen 

 Definitie van regio’s aan de hand van de postnummer bestanden 

 Definitie van soorten containers 

▪ Inhoud van container, tarragewicht van container 

 Definitie van het containerpark 

▪ Nummer container (scancode), soort container 

 Definitie van het vrachtwagenpark 

▪ Merk,nummerplaat, chassisnummer, tarragewicht van vrachtwagen 

 Definitie van de soorten containeropdrachten 

▪ Opdrachten kunnen zijn plaatsing, ophaling, wisselen enz…. 

 Definitie van de prijzen: 

▪  Totaalprijs voor transport + verwerkingskost per regio 

▪ Aparte prijs voor verwerkingskost en transportkost per regio 

 

Containerorders 

 Input van een containerorder (klantenbestelling) omvat volgende informatie : 

▪ Klantegegevens (facturatiegegevens) 

▪ Adres waar de containeropdracht moet uitgevoerd worden 

▪ Soort container 

▪ Gevraagde datum en gevraagd uur of éénvoudig vermelden dat ik de loop van de dag 

mag gebueren, in de voormiddag of namiddag 

▪ Productcode waarmee de container gaat worden gevuld. 

▪ Mogelijkheid tot afdrukken of mailen  van een bevestiging. 

 

Planning 

 Visuele planning van de containerorders op de beschikbare vrachtwagens 

 Afdruk rittenlijsten per dag per vrachtwagen 
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Input / verwerking van uitgevoerde containerorders 

 Containerorders kunnen in het systeem facturatieklaar gezet worden afhankelijk of de 

container over de weegbrug passeert of niet. 

Wanneer het containerorder over de weegbrug passeert en wordt het gewogen dan zal dat 

order automatisch de status uitgevoerd en facturatieklaar krijgen. 

Wanneer het containerorder is uitgevoerd en niet over de weegbrug hoeft te passeren dan 

gebeurt een manuele uitboeking. Bv : Plaatsen van een container .  

 

Facturatie 

 Periodieke facturatie van de uitgevoerde containerorders 

 Pariodieke facturatie van afzonderlijk te rekenen huur voor containers die bij de klant ter 

plaatse staan 

 

Interface met betoncentrales MODULE 

Algemeen 

 Xxx 

 

Boekhouding MODULE 

 

 Geïntegreerd boekhoudingspakket 

 Bijkomende deelmodules  voor het boekhoudgedeelte kunnen nog zijn: 

▪  Module inlezen codaberichten 

▪ Module vaste activa 

▪ Module analystiche boekhouding.  

(Grondproject kan hier één van de verdeelsleutels zijn) 

▪ Module domiciliëringen 

▪ Module aanmaak van leveranciers betaalbestanden vanuit de boekhouding  die kunnen 

doorgestuurd worden naar de bank 
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Digitale archivering MODULE 

 

 De bedoeling van de toepassing is het digitaal archiveren van de weegbonnen , eventueel 

leveringsbons van klanten, uitgaande facturen, aankoopfacturen  

 

Weegbonnen klanten 

 Op de weegbons wordt een barcode afgedrukt om een gemakkelijke scanning mogelijk te 

maken.. Weegbon wordt een eerste maal gearchiveerd bij het uitprinten  en vervolgens kan 

afgetekende weegbon ingescand worden die de vorige scan overschrijft. 

 

Leveringsbons klanten 

 Op de leveringsbons wordt een barcode afgedrukt om een gemakkelijke scanning mogelijk te 

maken en hierdoor zal de scanner ook een leveringsbon uit verschillende pagina’s kunnen 

gaan scannen als één PDF document. Leveringsbon wordt een eerste maal gearchiveerd bij 

het uitprinten of doormailen en vervolgens kan afgetekende leveringsbon ingescand worden 

die de vorige scan overschrijft. 

 

Verkoopfacturen klanten 

 Verkoopfacturen worden gearchiveerd bij het uitprinten of doormailen van de factuur. 

 

Benodigde hardware 

 Professionele documentscanner met barcodeherkenning. 
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http://www.CPSit.be 

T 056 21 00 92 

info@CPSit.be 

 

http://www.cpsit.be/
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