
Gaston Software
Welkom op de workshop oktober 2019



Agenda
18:30 uur - 19:00 uur: Inloop
19:00 uur - 19:15 uur: Voorwoord 
19:15 uur - 20:15 uur: 
• Dagelijks gebruik
• Verzamelfacturatie
• Kortingen
• Interne kosten
• Online afspraken
• Activa
• Transitorische posten
20:15 uur - 20:30 uur: Pauze
20:30 uur - 21:15 uur: Update
21:15 uur - 22:00 uur: Vragen 



Voorwoord Ron Lelieveld



Dagelijks gebruik

Help 

Menu rechts klikken 

Order overzicht met 
status



Verzamel facturatie

Klant tab “Finance” 

Waarschuwing in memo 

Selectie te factureren 

Op werkorder uitzetten



Kortingen

Klantgroepen 

Dienstgroepen 

Diensten 

Onderdelen 

Korting of toeslag



Interne kosten

Kosten eigen voertuigen 

Showroom klaar maken 

Klanten service 

Garantie kosten

https://www.gastonservice.nl/wp-content/uploads/2019/03/040-Interne-facturen-doorboeken.pdf

https://www.gastonservice.nl/wp-content/uploads/2019/03/040-Interne-facturen-doorboeken.pdf


Online afspraken

Nodig uw klanten uit om 
online te plannen via een 
mailingcampagne 

Zet de “link” naar uw 
planner in de mailing 
brief

Gaston



Activa

Met activa kunt u 
grotere investeringen 
maandelijks afschrijven 

Uitleg over afschrijvingen 
vindt u op de website 
belastingdienst

https://www.gastonservice.nl/wp-content/uploads/2019/02/035-Werken-met-Activa.pdf

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/wat_is_afschrijven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/wat_is_afschrijven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/wat_is_afschrijven
https://www.gastonservice.nl/wp-content/uploads/2019/02/035-Werken-met-Activa.pdf


Transitorische posten

Met behulp van 
transitorische posten 
verdeeld u grotere 
kosten over meerdere 
maanden

https://www.gastonservice.nl/wp-content/uploads/2018/01/043-Transitorische-posten.pdf

https://www.gastonservice.nl/wp-content/uploads/2018/01/043-Transitorische-posten.pdf


Update Gaston werkplaats
Dashboard 

Magazijn pakbon 

Planning wordt voorzien van roosters per monteur 

Planning op resources zoals brug, remmentest etc. 

Magazijn beheer (verplaatsen goederen) 

Kassa registratie met extra buttons 

Planbord zonder offerte labels 

Beveiliging auto in-, en verkoop informatie 

Retour besteld onderdeel vanuit de werkorder 

Haynes verbeterd m.b.t. voertuigen zonder km interval



Dashboard



Magazijn pakbon



Voorraad beweging



Kassa registratie extra buttons



Retour onderdelen



Haynes non interval



Update Gaston finance
Reeksen selecteren met filters 

Verbeterde IC registratie 

Krediet beperking 

Overboeken voorraad voertuigen 

Crediteren voertuig inkoop 

Kolommenbalans over meerdere jaren 

IC dan BTW nummer verplicht 

Bij inkopen boeken wordt betalingskenmerk verplicht 

Afstemmen van goederen ontvangsten 

Geconsolideerde balans



Reeksen selecteren



Verbeterde IC registratie



Overboeken voorraad voertuigen



Crediteren Auto inkoop



Afstemmen goederen ontvangsten



Geconsolideerde balans



Vragen



–Jan van Bergen–

Dank voor uw komst en veilig thuis


