
Het programma CSS is modulair opgebouwd en is daarom bij elk (universeel) autobedrijf in te zetten. 
Men dient te kiezen uit 4 soorten basispakketten:

•  1001 - Werkplaats 1
•  1002 - Werkplaats 2
•  1004 - Auto in- & verkoop
•  1003 - Auto in- & verkoop én Werkplaats 2

De basis pakketten bevatten op zichzelf een aantal functies en handigheidjes:

•  Uitgebreide werkplaats agenda
•  Werkkaarten maken, plannen, printen, factureren
•  Klanten en voertuigen beheren
•  Artikelen (eventueel met voorraadbeheer middels uitbreiding)
•  Mailingen (printen of e-mailen)
•  Toegang met 2 gelijktijdige gebruikers tot het systeem
•  Uitlezen kentekenkaart
•  CSS online agenda
•  Meerwerk calculator
•  RDW Opendata

•  Werkplaats 1, uitgebreid met:
•  Pakbonnen en verzamelfakturen maken.
•  Pechhulp koppelingen: Bovag Pechhulpas, Mobiliteitsgarantie, AA-team 
•  Enquete-koppeling: Bovag KlantenVertellen, BesteGarage, Tevreden
•  Service intervallen
•  Distributieriem interval berekening
•  Flatrate tijden
•  Statiegeld 
•  Garantie & Interne facturen
•  Pakketten op een werkkaart 
•  Afspraken 
•  Contactpersonen 
•  Afwijkend BTW-tarief bij een klant aangeven voor werkkaartregels
•  Garantie kunnen aangeven bij (verkochte)auto's
•  GeoTrack, track and trace koppeling.
•  Leenfietsen
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1001 - Werkplaats 1:

1002 - Werkplaats 2:
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•  Auto’s inkopen, verkopen
•  Offerte/koopovereenkomst beheer
•  Consignatie
•  Verwachte voorraad
•  Verkoop checklisten
•  Aparte verkoopagenda
•  Inkoop / verkoop correcties
•  Proefritten beheer
•  BPM calculator
•  Verwachte winst berekenen
•  Prijskaarten afdrukken
•  Financiele overzichten, marge-globalisatie overzicht, 
    transactieoverzichten etc.
•  Uitlezen kentekenkaart
•  RDW Opendata

Het programma is uit te breiden met diverse uitbreidingen en koppelingen. Bij sommige koppelingen zijn 
externe kosten gemoeid, denk hierbij aan kosten aan RDW-provider of SMS-provider. 

•  Planning op monteur – werkkaarten verdelen op monteurs, verlofregistratie, efficientere planning
•  Urenverantwoording/Werkconsole – Kloksysteem voor efficientere facturering en overzichten. Inclusief 
    Planning op monteur.
•  Leen- en huur auto – Bijhouden van reserveringen en uitgiftes, inclusief leenfietsen, track and trace
•  Publicatie – Publiceren van ingekochte auto’s naar Hexon, of rechtstreeks naar een select groepje 
     occassionsites. (i.c.m. auto in/verkoop)
•  Artikelvoorraad beheer – Voorraad van artikelen bijhouden, retourneringen, pakbonnen verwerken
•  Pakbonnen – Pakbonnen, verzamelfakturen
•  Repeteerfacturatie – wekelijks, maandelijks, jaarlijkse (lease)facturen maken
•  Balie factuur – losse balieverkoopfacturen
•  Bandenwissel – bijhouden van zomer- en winterbanden wisselingen en mailingen versturen
•  SMS module – SMSjes kunnen sturen
•  Users – Aantal gelijktijdige gebruikers verhogen van 2 naar 5, 10, 15 of 20 en verder.
•  CRM systeem - Zie precies van welke auto's de komende tijd de APK gaat vervallen, een pechhulppas verloopt, 
    de garantie verloopt en nog veel meer en neem contact op met de klant.

•  Alles van werkplaats 1 en werkplaats 2
•  Alles van auto in/verkoop
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1004 - Auto in- & verkoop: 1003 - Auto in- & verkoop én Werkplaats 2:

Uitbreidingen:
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•  Voertuiginformatie – VWE, RDC of A2SP
•  RDW diensten – APK/RV, ORB via VWE, RDC of A2SP
•  ROB-EF – Facturen versturen naar ROB / Leasemaatschappij.
•  Onderdelen zoeken en bestellen – MijnGrossier, Aldoc, BORIS, Masterbase, IkWilOnderdelen, ETOS.
•  Rechtstreekse onderdelenvoorraad bekijken en bestellen bij leverancier – GHS, Cartal-Rijsbergen, 
     Staadegaard
•  Externe afspraken – via Cartel,  Carprof, of via de CSS online agenda.
•  Administratieve koppeling – met bijvoorbeeld Twinfield, Exact(-Online), Snelstart, Unit4 Multiverse met 
    Business Connector, AccountView, iMuis, CASH, KING

•  Converteren vanuit een ander garagepakket is mogelijk. Conversie uit een pakket wat niet genoemd is in de 
    conversie lijst is een maatwerk conversie. De kosten hiervoor worden vooraf geoffereerd.
•  Alle (financiele) afspraken met (nieuwe) klanten dienen ten alle tijden per e-mail/post gemaakt te worden, 
     zodat misverstanden in de toekomst worden voorkomen.
•  Voordat u elders contracten aangaat, zorg dat u van te voren weet wat bepaalde opzeg voorwaarden zijn van 
     huidige leveranciers, dit om dubbele kosten te voorkomen. 
•  Eventuele abonnementskosten, transactiekosten en andere kosten welke gemaakt worden bij een andere 
     leverancier dan Car-Systems / Car-Systems Custom Development zijn uiteraard voor eigen rekening en 
     vallen dus niet in de abonnementskosten van CSS, tenzij anders én schriftelijk afgesproken.

Leveranciers waarmee wij koppelen en welke kosten rekenen voor hun diensten: 
•  VWE, RDW, A2SP t.b.v RDW diensten en voertuiginformatie.
•  AutoTelexPro.
•  Messagebird, DealerSMS t.b.v SMS.
•  Vereniging R.O.B. t.b.v elektronisch factureren.
•  Hexon / Autosoft / Occasionsites t.b.v publiceren.
•  Cartel, Carprof, of via de Carsys Online Agenda t.b.v. Externe afspraken.
•  Tevreden.nl, Klantenvertellen, BesteGarage.nl t.b.v enquetes.
•  Boekhoudprogramma’s zoals Exact, Accountview, Twinfield, en alle andere.
•  Bosch, Bovag, AA-team, Vakgarage t.b.v Pechhulppassen.
•  ETOS
•  EVHC (Electronic Vehicle Health Check).
•  iGarage
•  ServiceBook
•  Bovenstaande lijst is onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.
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Let op!

Koppelingen:
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