
1. Gaston Software

Hoe log ik in Gaston Software? 

U kunt vanaf iedere pc met een moderne browser en een internet aansluiting inloggen, en ook 
vanaf meerdere computers en/of meerdere locaties tegelijkertijd.

Open Internet Explorer, Safari of Chrome en surf naar: gaston.dotcube.com
U wordt doorgelinked naar een beveiligde site (https) waar uw inlogscherm verschijnt.

Vul in bij organisatie: uw organisatienaam *
Vul in bij gebruikersnaam: uw gebruikersnaam *
Vul in bij wachtwoord: uw wachtwoord *  
( * deze gegevens worden in een aparte mail aan u verstrekt)

Vink "Aangemeld blijven” alleen aan op vertrouwde computers.
(Ben voorzichtig met het doorgeven van de inlog-codes en/of wachtwoorden)
Indien u vragen heeft of hulp wenst, gelieve ons te bellen: 0418-820010 (of bel uw consultant)

Kies vervolgens (alleen) in uw Internet Explorer voor Extra, Internetopties en vervolgens voor het 
tabblad Beveiliging. Klik daar op Lokaal intranet, vervolgens op websites, en dan op 
Geavanceerd waarna u de website https://accept.gastononline.nl moet TOEVOEGEN.
Deze actie behoeft u niet te doen met Chrome of Safari. De eerste print in Chrome wordt geblokt 
door de Chrome pop-up blokker. Klik hierop en sta de pop ups van Gaston Software altijd toe. 
Print vervolgens het document nogmaals.

Voeg de website toe aan uw favorieten waarna u zeer snel kunt inloggen in uw administratie.
Gelieve deze mail uit te printen en bij u te houden zodat u overal vandaan kunt inloggen.

Uw startpunt om werkorders en/of facturen te maken is Werkorders en planning. Deze menukeuze 
hebben wij al bovenaan in het menu onder favorieten geplaatst.
De volledige handleiding vindt u op www.werkplaatssoftware.nl.
Nogmaals, als u ergens vastloopt of vragen/opmerkingen heeft kunt u ons bereiken onder 
nummer: 0418-820018
Om snel aan de slag te kunnen is het aan te bevelen eerst de instructies op 
www.werkplaatssoftware.nl en/of www.gastonsoftware.nl te bestuderen.
Snel nieuws is te vinden op www.facebook.com/gastonsoftware
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