Easy-Car
Software voor het ‘kleine’ garagebedrijf vanaf € 499,Zoals u wellicht weet is er grote behoefte aan ‘simpele’ software voor het ‘kleine’ garagebedrijf. Softwarepakketten
voor de autobranche zijn er immers al genoeg. Echter, ze zijn vaak (te) complex en bieden veel meer
functionaliteiten dan u eigenlijk wenst, waardoor deze pakketten relatief ‘te duur’ en ‘onhandig’ in het dagelijks
gebruik zijn.
Kortom, als garagebedrijf heeft u behoefte aan een
gebruikersvriendelijk softwarepakket dat:
•
•
•
•

prijsgunstig is,
een korte implementatietijd heeft,
tijd bespaart en
lage jaarlijks terugkerende kosten heeft.

Dit kan nu eindelijk met Easy-Car van F5-Software!
Voor een goede werkplaatsadministratie is immers
goed gereedschap nodig. Gereedschap, dat in korte
tijd een werkbon en een factuur genereert. Vanuit
dit idee is Easy-Car door F5-Software ontwikkeld.
Een gebruikersvriendelijk softwarepakket dat berust
op jarenlange bedrijfservaring. Deze oplossing is
gemakkelijk en tijdsbesparend! Als een relatie, een
voertuig en de artikelen zijn aangemaakt, dan zijn
alle componenten aanwezig om elke werkbon en
factuur te kunnen genereren!
Easy-Car is dus de oplossing, voor een aantrekkelijke prijs. In een zeer korte tijd zult u de werking van Easy-Car al
begrijpen en kunt u zelfstandig aan de slag. Vanaf nu hoeft u niet meer in oude facturen te zoeken welke
werkzaamheden in het verleden zijn verricht. Tijdens het aanmaken van een werkbon heeft u voortdurend inzicht in
de klant- en voertuighistorie. Uw klantgerichtheid en serviceverlening kan hierdoor aanzienlijk verbeteren!

Easy-Car in de praktijk
Nadat een relatie en een bijbehorend voertuig
zijn ingevoerd is het al mogelijk om een werkbon
aan te maken. De kentekengegevens kunt u via
de website van RDW en VWE raadplegen. De
Internetkoppelingen zijn naar het publieke
gedeelte van deze websites en zijn dus gratis.
Optioneel is de (betaalde) koppeling met VWE
om de voertuiggegevens in te lezen, hetgeen u
veel tijd bespaart en fouten voorkomt.
De werkbon kunt u desgewenst afdrukken, maar
u kunt de werkzaamheden ook direct gereed
melden om zonder tussenstappen snel een
factuur te kunnen generen.
Facturen kunt u direct afdrukken of u kiest
ervoor om eerst een proefafdruk te maken.

.

Het afdrukken van een factuur vindt
plaats
via
de
ingebouwde
rapportgenerator. Indien gewenst kunt u
in Easy-Car ook de betalingen op een
factuur vastleggen. Voor uw administratie
is er
optioneel een geïntegreerde
koppeling beschikbaar met Mamut
Boekhouding of een export naar Exact
Globe.
Uw werkbon- en factuurlay-out wordt
gratis eenmalig voor u ‘op maat’
opgemaakt. U kunt gebruik maken van
uw eigen briefpapier of u drukt uw
bedrijfslogo mee af op een blanco papier.
Er is een speciaal rapportagemenu voor
o.a. de omzet per artikel, klant, etc. Op
verzoek kunnen zelfs klantspecifieke
rapportages worden gebouwd.

De aanschaf van Easy-Car
Eenmalige licentievergoeding:
Easy-Car kunt u aanschaffen voor een eenmalige licentievergoeding van € 499,- *)
Jaarlijks Onderhoud:
De jaarlijkse verplichte onderhoudsvergoeding bedraagt € 250,- *)
Hiervoor krijgt u:
•
Gratis e-mail en/of telefonische ondersteuning
•
Gratis updates
Optioneel verkrijgbaar:
Importmogelijkheid van relatie-, voertuig-, en/of artikelgegevens, licentie voor (een) extra PC(’s), voorraadbeheer,
scannen van werkzaamheden en artikelen, koppeling met VWE voor het inlezen van voertuiggegevens, koppeling
met Mamut Boekhouding, factuurexport naar Exact Globe, margeverkopen, facturen verzamelen en medio 2013 is
een koppeling met Exact Online beschikbaar.
Systeemeisen:
Microsoft Windows XP, Windows VISTA , Windows 7, Windows 8. 32 of 64 bits.
Tenminste 1 Gb vrije schijfruimte.
Extra Informatie:
Indien u meer informatie over Easy-Car wenst, dan adviseren wij u onze website www.easy-car.nl te
bezoeken. Hierop vindt u een uitgebreide beschrijving van alle functionaliteiten en tevens kunt u de zeer duidelijke
“LIVE” demonstraties van de software bekijken.
Een gratis proefversie kunt u downloaden op

www.easy-car-download.nl
Voor telefonische informatie en/of het maken van een afspraak voor een persoonlijke demonstratie kunt u contact
opnemen met F5-Software in Zaltbommel, telefoon 0418 – 63 93 73.

*) genoemde prijzen zijn op basis van prijsniveau 2013 en exclusief BTW.
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