
TTwweeeewwiieelleerr --MM oodduullee
beschrijving van functionaliteit

Op artikelniveau extra registratievelden beschikbaar als
kleur, framenr, wielmaat, slot en sleutelinformatie, enz.

Maatschappij onafhankelijk verzekeringen verkopen.
Hiertoe: zelf polisblad instellen mogelijk per
maatschappij, premietabel per maatschappij en
verzekeringssoort.

Automatische servicebrief uitdraaien, waar automatisch
de fietsgegevens en NAW gegevens van de koper
worden ingevuld.

Volledig te bedienen zonder gebruik te hoeven maken
van een muis (daar is bij een afrekenpunt toch vaak geen
plaats voor, en het vertraagt de verkooptijd)

Indien dit wettelijk vereist is, een automatische
verklaring omtrent inkopen volgens het margesysteem.

Duidelijke en overzichtelijke menustructuur

Registratie van in- en verkoop volgens margesysteem en
daarvan een aparte uitdraai daarvan te maken volgens
selecties.

Claimregister: reparaties die door u onder garantie zijn
uitgevoerd voor een bepaalde leverancier worden
bijgehouden. Deze kunt u dan periodiek claimen bij
betreffende leverancier (zowel onderdelen als
arbeidsloon).
Klein materiaal kunt u in de werkplaats niet meer
vergeten: Bijna niemand brengt bij een
werkplaatsreparatie klein materiaal in rekening. Vaak
gewoonweg omdat het vergeten wordt: ‘smeermiddelen
kosten toch bijna niets?’ Uiteraard weet u als geen ander
dat veel maal bijna niets behoorlijk in de papieren kan
lopen. Daarom kan automatisch klein materiaal (per
soort reparatie) worden aangegeven. De medewerker in
de werkplaats kan dit ‘klein materiaal’ daarom niet meer
vergeten op de werkplaatsbon te vermelden.

Werkplaatsoplossing met de volgende functionele
voorzieningen:
• Recepturen aanmaken waarin arbeidsloon en

onderdelen standaard vooraf kunnen worden
ingesteld.

• Snel opdrachten aanmaken en een ‘nette’ vrij
instelbare werkplaatsbon maken.

• Gedetailleerd kunnen zien wat de effectiviteit van
de medewerkers in de werkplaats is. Confronterend,
tijdsbesparend en resultaat verhogend.

• Verbruikte onderdelen automatisch opgenomen in
het besteladvies, voorraadsysteem.

• Aan werkplaatsopdracht diverse statussen toe te
kennen( o.a. offerte, aangenomen, inn afwachting
bestelling, gereed, afgehaald / betaald)

• Werkordering op basis van ‘opdracht gewenst
gereed’ (iedere werkplaatsmedewerker kan op elk
moment zien wat er nog te doen is en ‘wat er eerst
af moet).

Reparatiehistorie wordt bijgehouden:
Handig bij inruil: hoe vaak en met welk euvel is deze
fiets in de werkplaats geweest.
Bij betwiste reparaties: “ik was hier eergisteren met deze
fiets voor een lekke band, en nu is de band weer lek” (u
kunt dan controleren of het daadwerkelijk betreffende
fiets betrof). “Gisteren heb ik de fiets voor een algehele
onderhoudsbeurt bij u in de werkplaats gehad. Alles was
goed. Totdat ik op een kruispunt door de remmen ging.”
(wellicht heeft u op de werkplaatsbon aangegeven dat u
de klant heeft gewezen op dit defect, maar dat de klant
omwille van de reparatiekosten van herstel afzag).

Automatisch juiste keuze voor BTW tarief bij
werkplaatsactiviteiten.

Diverse – voor marketing en servicedoeleinden te
gebruiken – flexibele relaties waar onder: klant <-> fiets,
en framenr <-> klant.

En verder…

… Als leverancier van winkelsystemen voor de tweewielerbranche mogen wij zowel ondernemers die
‘zelfstandig’ werken als ook ondernemers die in ketenverband werken, tot onze klanten rekenen. Tevens hebben
wij een goede relatie met leveranciers aan tweewielerondernemers als Giant, Kruitbosch, Juncker, Gazelle,
Profile, Rema-toptop, Koga, enz. Steeds meer leveranciers zoeken in deze samenwerking contact met ons, wat
uw actuele winkelinformatie zeker ten goede komt. Daarnaast staan wij uiteraard open voor nieuwe relaties die
voor u van belang zijn. Wederom een teken dat Detacom midden in de markt staat!


