
31. Gaston Software

De vervangend vervoer planning (stap voor stap) 

1. Aanmaken van voertuigen:
1. Wrijf met de muispijl over Gaston (midden boven) en kies de snelkeuze tegel Voertuigen.
2. Klik op een + om een nieuw voertuig aan te maken.
3. Vul het juiste kenteken in en daarna de meldcode (laatste 4 posities van het chassisnummer)
4. Klik op OK en het voertuig is aangemaakt in uw Gaston voertuigen database. 

(Dit mag ook zonder meldcode, klik daar dan direct op OK)

2. Aanmaken van vervangend vervoer voertuigen:
1. Klik linksonder op Starten en kies de gele map Werkplaats.
2. Klik op de gele map Vervangend vervoer en vervolgens op Voertuigen VV
3. Klik op een + om een voertuig toe te voegen aan het beschikbare vervangend vervoer.
4. Vul de gewenste code in en klik naast het vak Voertuig op het vergrootglas.
5. Selecteer het juiste kenteken en vink de vakjes Actief en inzetbaar aan.
6. Completeer de gegevens onder het tabje Tarieven en Planning.

3. Aanmaken van klanten:
1. Wrijf met de muispijl over Gaston (midden boven) en kies de snelkeuze tegel Klanten.
2. Klik op een + om een nieuwe klant aan te maken.
3. Vul alle gegevens zo compleet mogelijk in. 

Let op: als u in de straat de postcode en huisnummer invoert wordt het adres automatisch 
opgehaald. Dus in de STRAAT typen u:1234AB100e.

4. Klik op OK en de klant is aangemaakt in uw Gaston klanten database.

4. Aanmaken van een vervangend vervoer order:
1. Klik linksonder op Starten en kies de gele map Werkplaats.
2. Klik op de gele map Vervangend vervoer en vervolgens op Vervangend vervoer planning.
3. Via zoeken op Merk (midden boven) kunt u alle beschikbare Panda’s snel selecteren.
4. Via datum (links boven) kunt u snel door het planbord heen scrollen.
5. Ga naar de gewenste datum en klik met de rechter muistoets op de gewenste dag om de 

beschikbaarheid te controleren.
6. Kies daar voor Nieuwe order.
7. Selecteer de gewenste klant in het veld klant (klik op vergrootglas)
8. Zijn er al orders gepland dan ziet u dat en kunt u tevens kiezen voor Nieuwe order openen.
9. Klik op de TAB Receptie
10. Klik op het woord: Vervangend vervoer
11. Met behulp van postcode+huisnummer kunt u de gewenste locaties invoeren.
12. Klik vervolgens op het vergrootglas bij Voertuig en selecteer nogmaals het gewenste voertuig 

(wij gaan dit nog aanpassen zodat direct het juiste voertuig wordt gekozen aangezien je die in 
de planning al geselecteerd hebt)

13. Vul aan waar gewenst en klik op Huurovereenkomst afdrukken en daarna OK.
14. Sleep tot slot de gemaakte order die aan de rechterzijde staat naar de gewenste verhuur start 

datum.
15. Reserveringen zijn uit de planning te verwijderen met een rechter muisklik (inzet verwijderen). 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De vervangend vervoer planning (vanuit de order) 

1. Aanmaken nieuwe klant in de order:
Als u op de vervangend vervoer order staat, kunt u via de tab Klant ook een nieuwe klant 
aanmaken.
Hiermee kunt u stap 3 zoals hierboven beschreven overslaan.

1. Klik op de tab Klant.
2. Vul de gewenste gegevens in en klik vervolgens op de link Maak een nieuwe klant.
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