
WELKOM OP DEZE WORKSHOP
Datum: 19 september 2018
Locatie: Bovag huis Bunnik



AGENDA
18:30 uur - 19:00 uur: Inloop
19:00 uur - 19:15 uur: Voorwoord door Ron Lelieveld
19:15 uur - 19:45 uur: Back to basic
19:45 uur - 20:15 uur: Management info
20:15 uur - 20:30 uur: Pauze
20:30 uur - 21:00 uur: Onderhanden werk
21:00 uur - 21:30 uur: gastonservice.nl 
21:30 uur - 22:00 uur: Chromebook

http://gastonservice.nl


BACK TO BASIC
Menu, favorieten en snelkeuze tegels
Klant: particulier/zakelijk/BTW nr check
Voertuig: aanmaak in planning of werkorder
Planning; afspraken maken en bevestigen
Traag internet: HotSpot
Facturen snel terugvinden/printen via klant
E-mailadres ook factuur mailadres
Klanten etiket
Snel filteren
Zoeken met F6
De notifier

Zie: https://www.gastonservice.nl

https://www.gastonservice.nl


MANAGEMENT INFO
De maandstaten
Order overzicht
Omzet grafiek
Klanten omzet met omzet specificatie
Klanten omzet analyse
Klanten omzet details
Voorraad voertuigen



ONDERHANDEN WERK
Orders die nog niet gefactureerd zijn
Filter tussen order/offerte/factuur
Eenvoudig voortgang wijzigen
Afdrukken alle orders van 1 dag
Snel selecteren o.a. op voortgang
Export naar excel (of print de dagstaat)



GASTONSERVICE.NL
Via help en ondersteuning (menu)
Via help Wiki (zwarte balk)
Via https://www.gastonservice.nl

Belangrijkste pagina’s:
Instructies
FAQ
Nieuwsbrieven

http://gastenservice.nl
https://www.gastonservice.nl


CHROMEBOOK
Wat is Chrome OS? 

Chrome OS is ontworpen om al je werkzaamheden via internet uit te voeren en op te slaan in de cloud. Je installeert 
geen zware software meer, maar je werkt met de web apps van Google, die los op je bureaublad of in je taakbalk staan. 
Chrome OS werkt op speciaal hiervoor ontworpen laptops: Chromebooks. Door de lichte apps en het online werken is het 
Chrome OS besturingssysteem snel en vraagt het weinig van de batterij van je Chromebook. 

Hoe werkt Chrome OS? 

Om Chrome OS te gebruiken log je in met je Google account. Hiermee heb je toegang tot alle diensten van Google, zoals 
Gmail, Maps, Docs en Drive. Daarnaast heb je de mogelijkheid om duizenden apps te downloaden in de Chrome Web 
Store. Zo gebruik je Netflix, YouTube en speel je simpele spelletjes in Chrome OS. Het besturingssysteem ondersteunt 
geen programma's die je wel op Windows of macOS installeert, zoals Word, Excel of Photoshop. Hiervoor heeft de Web 
Store verschillende alternatieven. 

Veilig en gemakkelijk 

Omdat bijna alles in Chrome OS online gebeurt, kun je jezelf afvragen of het besturingssysteem veilig is. Het antwoord is 
ja. Juist omdat je online werkt hebben virussen weinig effect op het besturingssysteem zelf. Dat wil niet zeggen dat je 100 
procent beschermd bent tegen alle online bedreigingen, maar Chrome OS is veiliger dan andere systemen en wordt door 
Google zelf beveiligd. Google voert automatische updates uit in Chrome OS, dus hier ben je bijna geen tijd aan kwijt. 

Pluspunten van Chrome OS 
• Geen last van virussen 
• Altijd automatisch up to date 
• Automatische back up van bestanden in Google Drive 
• Online én offline werken 

Minpunten van Chrome OS 
• Windows en Mac programma's werken niet op Chrome OS 
• Geen programma's buiten de Chrome of Android Web Stores



CHROMEBOOK


