CPS kilosoft
geef een
nieuwe dimensie
aan uw
administratief beheer
◼

Betaalbare software met service, aantrekkelijke prijs geschikt voor
het KMO-budget.

◼

Gebruiksvriendelijk

◼

Veilig en betrouwbaar

◼

Krachtig beleidssysteem

◼

Modulair (aan te kopen in deelmodules)

◼

Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start

◼

Snelle input

◼

Overzichtelijke rapporten

CPS kilosoft

DATASHEET

Succesfactoren
▪

Ontwikkeld voor en in samenspraak met bedrijfsleiders.

▪

Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften.

▪

Eenvoudige installatie.

▪

Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start.

▪

Betaalbare software met service.

▪

Ontwikkelen reeds meer dan 25 jaar software en dit met de nieuwste ontwikkelingstools.

▪

Afgeleid maatwerk mogelijk, gebasseerd op het standaarddossier.

Performant, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
▪

Gebruiksvriendelijk doordat de software volledig gebaseerd is op de windowsgebruikersinterface.

▪

Performant doordat CPS kilosoft optimaal gebruik maakt van de multitasking
mogelijkheden van het onderliggende windows operating systeem.

▪

CPS kilosoft is een pakket dat u helpt uw administratie zo efficiënt mogelijk helpt uit te
voeren, dat betrouwbaar is en zonder dat het u veel tijd kost, u de juiste informatie levert.
Tal van duidelijke rapporten en overzichten maken van
CPS kilosoft steeds de bron van informatie om elke bedrijfssituatie op de voet te volgen.
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Bijzondere kenmerken
▪

Multi-user : Is volledig voorzien voor netwerkomgevingen zodat terzelfdertijd kan gewerkt
worden in één dossier met meerdere gebruikers.

▪

Multi-devis : Opmaak van documenten in vreemde munt vormen voor het pakket geen
probleem. Een bestand met alle muntcodes wordt standaard meegeleverd.

▪

Afdruk van alle documenten mogelijk in 4 talen (N/F/D/E).

▪

Alle documenten kunt u afdrukken op printer en scherm of kunnen rechtstreeks gemaild
worden.

▪

Alle bestanden en documenten zijn exporteerbaar naar Excel, Word en PDF bestanden.

▪

Uitgebreide zoekfuncties.

▪

Volledig conform de Belgische BTW-wetgeving.

▪

Lay-out van documenten kan steeds aangepast worden door uzelf of door ons volgens uw
wensen.

Algemeen
▪

CPS kilosoft is erop voorzien dat vanop verschillende weegbruggen terzelfdertijd kan
gewogen worden.

▪

Wegingen in 1x afwerken door gebruik te maken van vaste tarra’s van de voertuigen

▪

Maatwerk mogelijk voor wegen met badges, slagbomen, diverse printers enz…..

▪

Software draait op pc’s voorzien van Windows 7 en Windows 10 of servers met Windows
server versie 2012 en 2016
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Basismodule wegen
▪

Basisbestanden voor klanten, leveranciers, en producten. Hulpbestanden voor definitie
munten, landen, postcodes, koersen, btw-tarieven, enz… Een aantal hiervan worden
gebruiksklaar meegeleverd maar kunnen volgens uw noden aangepast worden. Op elk veld
kan gezocht worden in de fiches v/d basisbestanden door een deel v/h veld in te geven
eventueel in combinatie met één of meerdere velden.Werken met werven voor de herkomst
of bestemming van het product

▪

Mogelijkheid om zelf een aantal vrije tekstvelden in te stellen voor specifieke gegevens
(info, opmerkingen, interne gegevens, ..)

▪

Voor de afdruk van weegbonnen kunnen meerdere layouts en printers gebruikt worden,
die afhankelijk van de gegevens op de weegfiche kunnen toegepast worden. Er kunnen
meerdere afdrukken per weegbon (al dan niet met verschillende layout) ingesteld worden.

▪

Mogelijkheid om camera’s te koppelen voor het maken van productfoto’s op moment van
wegen. Deze worden aan de weegfiche gekoppeld.

▪

Klantenbestand.

▪

Uitgebreide fiches voorzien tot ingave onbeperkt aantal kontaktpersonen, definitie
interessecodes v/d klant enz ….

▪

Artikelbestand.
Onderverdeling artikels/producten in groepen.
Mogelijkheid tot linken v/d foto a/d artikelfiche
Fostpluscode, Eural code, keuringen voor CE en Benor

▪

Leveranciersbestand.

▪

Consultatie programma om de wegingen op te zoeken en lijsten af te drukken of
exportsbestanden aan te maken

▪

Beheer van artikel/productprijzen .
Mogelijkheden :
- Facturatieprijs v/h artikel in het artikelbestand heeft laagste prioriteit.
- Definitie van afwijkende facturatieprijzen per klant per product
- Definitie van fawijkende facturatieprijs per site.

▪

Copro vereiste lijsten : afvalstoffenregister, aanvoer- en afvoerregister

▪

Wanneer met module grondrecyclage gewerkt wordt wordt bij een aanvoerweging naar
grondproject gevraagd.

▪

Wanneer met module terreinhuishouding wordt gewerkt wordt bij een afvoerweging naar
een actief grondlot gevraagd.
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Module facturatiebeheer
▪

Facturatie van de weegbonnen met diverse sorteer en selektiemogelijkheden.

▪

Mogelijkheid tot groepering van wegingen per product over een bepaalde periode

▪

Afdruk facturen voorzien in 4 talen (N/F/E/D) volgens taalcode van de klant.

▪

Lay-outs aanpasbaar naar de wensen van de klant.

▪

Integratie van logo’s op uw documenten zodat geen voorafgedrukte papier meer nodig
zijn

▪

Uitsplitsing facturen per site..

Module grondrecyclage
▪

Beheer grondproject
Definitie of het een aanvoer/afvoer project is of beide
Velden voorzien voor ref.klant/ conformverklaring / Tracimat / driedelignummer
Bij aanvoer : definitie van de werf(herkomst) en mogelijke producten die kunnen
aangevoerd worden
Bij afvoer : definitie naar welke werf (bestemmingen), Transporttoelating voor afvoer en
mogelijke producten die kunnen afgevoerd worden.
Tabblad voorzien met overzicht van de uitgevoerde wegingen
Tabblad met lijst van de mogelijke producten die kunnen aangevoerd of afgevoerd worden
met hun facturatieprijs

▪

Documentenbeheer : Aanmaak van officedocumenten gkoppeld aan de weegdata.

▪

Aanvoer van gronden op een of meerdere actieve grondpartijen.

▪

Afvoer van gronden via grondloten. Deze kunnen manueel aangemaakt worden of via de
module terreinhuishouding. Lotnummer is hier het resultaat van één of meerdere
aangevoerde grondpartijen.

Foto App
▪

Via een smartphone kunnen foto’s gemaakt worden op het terrein en gekoppeld aan
grondpartijen.
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Module terreinhuishouding
▪

Beheer van de aangevoerde partijen met tracering (samenvoegingen enz….)

▪

Samenstelling van grondloten uit één of meerdere grondpartijen of door samenvoegen van
andere loten.

▪

Samenstelling van grondloten via een bewerkingsregister. Verschillende grondpartijen
kunnen bewerkt worden en zo een nieuw lot vormen.

▪

Tracering van verplaatsingen en bewerkingen op grondpartijen en loten.

▪

Afdruk van terreinlijsten.

Module digitale archivering
De bedoeling van de toepassing is het digitaal archiveren van de weegbonnen ,
eventueel leveringsbons van klanten, uitgaande facturen, aankoopfacturen
Weegbonnen klanten
Op de weegbons wordt een barcode afgedrukt om een gemakkelijke scanning
mogelijk te maken.. Weegbon wordt een eerste maal gearchiveerd bij het uitprinten
en vervolgens kan afgetekende weegbon ingescand worden die de vorige scan
overschrijft.
Leveringsbons klanten
Op de leveringsbons wordt een barcode afgedrukt om een gemakkelijke scanning
mogelijk te maken en hierdoor zal de scanner ook een leveringsbon uit verschillende
pagina’s kunnen gaan scannen als één PDF document. Leveringsbon wordt een eerste
maal gearchiveerd bij het uitprinten of doormailen en vervolgens kan afgetekende
leveringsbon ingescand worden die de vorige scan overschrijft.
Verkoopfacturen klanten
Verkoopfacturen worden gearchiveerd bij het uitprinten of doormailen van de
factuur.
Benodigde hardware
▪

Professionele documentscanner met barcodeherkenning.
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▪

http://www.CPSit.be
T 056 21 00 92
info@CPSit.be
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