
45. Fiat bestanden

INDI bestanden aanleveren; 

Met Gaston kunt u INDI bestanden aanbieden aan FCA.
Type voor deze menukeuze linksonder bij “Zoeken naar programma’s” het woord “Fiat”.
Klik vervolgens bovenin het menu op “Download fiat koppelingen”

Hierdoor start het programma om zowel HP4, INDI en/of  
ANNALISA bestanden samen te stellen.

Mocht deze menukeuze niet verschijnen, dan bent u 
waarschijnlijk (nog) niet gemachtigd. Neem dan even 
contact op met de helpdesk zodat dit correct ingesteld kan 
worden.

Bij HP4 en ANNALISA kunt u de begin- en einddatum 
instellen. Dat is voor INDI niet nodig.
INDI is bedoeld voor de schoning van uw data.
De enige instelling die daarvoor noodzakelijk is, is uw RDC 
dealercode. Als deze nog niet is ingesteld verschijnt direct 
de melding:

Gelieve ook dan even contact opnemen. 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Klik op “Download Indi csv file”
De download wordt gestart en u kunt het INDI bestand opslaan.
Doe dit bij voorkeur op een makkelijke plaats (buroblad of documenten). Het is mogelijk dat uw 
browser zo staat ingesteld dat alle downloads automatisch in de map Downloads worden 
opgeslagen. Daar kunt u ze dan ook weer terug vinden.

U kunt dit bestand vervolgens als bijlage mailen naar: ruudbuurman@kpnmail.nl

U ontvangt de te corrigeren gegevens retour. Deze dient u handmatig in uw Gaston Software te 
corrigeren. Aangezien INDI versie 1 op korte termijn vervangen wordt door INDI versie 2 wordt 
door Gaston Software momenteel alleen gebouwd aan INDI versie 2. Vandaar dat u nog enkele 
zaken handmatig moet doen bij INDI versie 1 die automatisch gaan bij de nieuwe versie zoals het 
versturen alsook het corrigeren. 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HP4 

Met HP4 kunt u uw twee wekelijks het 
Klanten Data bestand aanmaken.

Het  databestand dient twee keer in de 
maand verzonden te worden, bij 
voorkeur het eerste bestand voor de 
15e  van iedere maand en het tweede 
bestand voor de 30e. 

De ingestuurde data heeft als doel, 
meer contactinformatie te genereren 
voor het klant tevredenheidsonderzoek 
en ter verbetering van uw NPS score.

Selecteer de juiste eerste t/m laatste 
datum en klik vervolgens op “Download 
HP4 text file”

Vaak wordt gevraagd of u deze file wilt 
opslaan of wordt dat automatisch 
gedaan in de map “Downloads”
(Dit is afhankelijk van hoe uw browser 
is ingesteld)

Wijzig de naam van het bestand niet.
De bestandsnaam wordt namelijk 
automatisch toegekend en ziet er 
alsvolgt uit:

3122__CF_CPAY_201802151448.txt

Gelieve dit bestand ter beschikking te stellen (mailen) aan FCA. 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Annalisa 

De Annalisa bestanden worden aangemaakt om de verkopen aan andere dealer- of specifieke 
garagebedrijven zichtbaar te maken. 
Deze bedrijven kunt u aan Gaston kenbaar maken door in het “Klant-memo” de letters “PPC” te 
typen.

Op basis van dit gegeven worden de bestanden gevuld.
U kunt dit doen voor zowel de werkplaats-, als voor de verkoop transacties.
De Annalisa bestanden kunnen ook weer gemaild worden naar Simon van Ossewaarde.
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