
37. Gaston Software

Hoe plan ik over meerdere dagen? 

1. Zet bij de te plannen klant via de tab “Postadres/Financieel” verzamelfactuur aan (Indien dit 
niet mogelijk is belt u even zodat wij deze functionaliteit kunnen activeren)

2. Open de planning en maak nu op de gebruikelijke wijze een nieuwe afspraak aan
3. Sla de afspraak op door op OK te klikken

4. Klik nu met de rechter muistoets op dezelfde afspraak en kies voor “Open afspraak”
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5. Klik nu in de afspraak op de tab “Finance” en kies “Kopiëren order”
6. Klik terug op de tab “Receptie” en pas de datum aan en selecteer de juiste monteur en 

werkzaamheden etc…
7. Deze 2e order wordt ook opgenomen in de planning op de aangepaste datum
8. Dit kunt u onbeperkt herhalen 
9. U kunt nu op iedere order de gewerkte uren, kilometerstand en verbruikte onderdelen noteren
10. U kunt ook per order vervangend vervoer inzetten, andere monteurs toewijzen etc…
11. Ga tot slot via de gele map “Werkplaats” naar de “Verzamel facturatie”
12. Vink de orders aan om op 1 factuur af te drukken en print altijd eerst een Proeffactuur
13. Als deze correct is kunt u de factuur afdrukken
14. LET OP: verzamelfacturen kunt u NIET HEROPENEN OF CREDITEREN!!!
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Mevrouw Noreen Bergsma
Jeroen Boschstraat 22
5062 LE OISTERWYK

Pro Forma Factuur

Order : Datum : 03-03-2017 Klant : 000022
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Bedrag (€)Materialen en werkzaamheden Aantal
49-XJ-LT

Km-stand :
Order: Reparatie17000157:

Uitdeuken en spuiten:Betreft
03-03-2017: Kenteken :

Algemene Periodieke Keuring diesel voertuigen

APK Diesel voertuig 55.00APK Diesel voertuig
Roetmeting 17.50Roetmeting
Afmeldkosten 3.70Afmeldkosten
Klein Materiaal 3.75Klein Materiaal
Milieu kosten 2.75Milieu kosten
Ruitensproeiervloeistof 1.50 1.76 2.64Ruitensproeiervloeistof
Klein materiaal 3.75Klein materiaal

49-XJ-LT
Km-stand : 154233

Order: Reparatie17000158:
Uitdeuken en spuiten:Betreft

04-03-2017: Kenteken :

Arbeidsloon werkplaats 192.50Arbeidsloon werkplaats
Klein materiaal 3.85Klein materiaal

Totaal exclusief BTW 285.44
21.00 % BTW over 281.74 59.17
0.00 % BTW over 3.70 0.00
Contant 344.61€


