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1. Vereisten
Dossier:

incl. Wings Logistiek

Uitgave Wings:Professional, Enterprise of Expert
(Car-pass maakt gebruik van vrije (gebruikers)velden)
Gebruiker:

dient in het bezit te zijn van een userID of gebruikersnaam en
een paswoord. Deze gegevens worden toegekend bij de
registratie op de website van Car-Pass (www.car-pass.be).

Nummerplaten:dienen als code bij het leveringsadres van de klant ingegeven
te zijn.
2. Bestanden
Wingsmap (b.v. c:\wings)
Root (b.v. c:\wings\data)
AdmSysI: Indexen Car-Pass bestanden
Dossier (b.v. c:\wings\data\main)
ComParm: parameters
Comcphi: verzonden en goedgekeurde gegevens
Comcpli: te verzenden en afgekeurde gegevens
3. Dossier aanmaken voor CAR-PASS
Wanneer de Car-Pass module in Wings geregistreerd is (Beheer Programmaregistratie ), kun je in de instellingen van een
dossier dat nog niet voorzien voor Car-Pass de nodige Car-Passbestanden in
het dossier kopiëren door het vakje ‘Car-Pass gebruiken’ aan te vinken. (Zie
ook: Beheer-Instellingen-Logistiek-Carpass).

Na bevestiging kan je aangeven of het chassisnummer voordien reeds in
Wings ingebracht werd bij de leveringsadressen van de klanten:

Er zijn 3 mogelijkheden:


Het chassisnummer werd nog niet in Wings ingebracht.

Wings maakt een vrij veld met code CHASSI aan bij alle bestaande
leveringsadressen:
Beheer - Gebruikersvelden - Leveringsadressen

Wings Logistiek - Basis - Leveringsadressen - tabblad Extra

Opm.: Er worden geen nieuwe leveringsadressen toegevoegd.

Het chassisnummer werd reeds ingebracht in een bestaand

standaardveld bij het leveringsadres:

Je kan het veld selecteren dat het chassisnummer bevat. Wings maakt een
bijkomend gebruikersveld CHASSI aan en kopieert de waarde van het
geselecteerde veld naar het vrije veld (b.v. Telefoonnummer -> CHASSI).


Het chassisnummer werd ingebracht bij de leveringsadressen in een
zelfgedefinieerd gebruikersveld.

Je kan het betrokken veld aanduiden. Wings schrijft in het parameterbestand
(b.v. c:\wings\data\main\COMPARM.DBF) de code van dit vrij veld weg.
Het intern nummer van de laatste levering wordt opgenomen in het
nummeringsbestand. Dit betekent dat Wings veronderstelt dat de
bestaande leveringen reeds aan Car-Pass doorgegeven werden.

4. Parameters
Beheer-Instellingen-Logistiek-tabblad CAR-PASS

Gebruikersnaam:

de gebruikersnaam die toegekend wordt bij registratie
op de website van Car-Pass (www.car-pass.be)

Paswoord:

het paswoord dat toegekend wordt bij registratie op de
website van Car-Pass (www.car-pass.be)

UserID Car-Pass:

momenteel hetzelfde als de gebruikersnaam

5. Ingave Car-Pass
VerrichtingHet inbrengen van de nodige gegevens gebeurt via een invoertabel.

Deze tabel wordt automatisch opgevuld met de gegevens van een vorige
ingave die bewaard
maar niet doorgestuurd werden en een lijn voor alle
nieuwe leveringen waarbij de inhoud van het veld kilometerstand groter is dan
nul:
Type:
Standaard Herstelling.
De optie Vervanging werd voorzien om de vervanging
van de kilometerteller aan te geven.
Chassis nummer:

De inhoud van dit veld wordt bepaald op basis van het
gebruikersveld chassisnummer van het leveringsadres dat
op de levering (tabblad Levering) geselecteerd werd.

Km stand:

Enkel leveringen waarbij de waarde van het veld
Kilometerstand (tabblad Financieel) groter is dan nul
worden in het overzicht opgenomen.

Waarnemingsdatum:Datum van de levering.
Nummerplaat:

Kan eventueel de code van het leveradres zijn.

Levering:

Nummer leverbon.

Verzendfout:

Eventuele foutmelding bij het verzenden van de
gegevens.

De getoonde lijnen zijn steeds aanpasbaar.
Je kan eveneens lijnen toevoegen, invoegen

en verwijderen

.

Door gebruik te maken van
worden de gegevens van de invoertabel
bewaard maar niet doorgestuurd.
Maak gebruik van

om de gegevens naar Car-Pass door te sturen .

Volgende acties worden door het programma uitgevoerd bij het doorsturen:
 Connectie met SOAP server van Car-Pass

 Interactief doorsturen lijn per lijn
 Feedback naar de verzender
 Sluiten connectie
 Invullen verzendingsdatum bij alle succesvol verstuurde lijnen
 Succesvol verzonden gegevens: Comcphi
 Niet succesvol verzonden gegevens: Compcli
Deze gegevens blijven zitten en kunnen eventueel worden aangepast,
herverzonden of zelfs geschrapt.
Eventuele correcties kunnen ook aangebracht worden via de website van CarPass:

6. Raadplegen/afdrukken overzicht Car-Pass
Via een selectie op verzendingsdatum krijg je een overzicht van de
doorgestuurde gegevens. Het resultaat van het raadpleegvenster kan je met
naar het klembord kopiëren en met plakken [ctrl]+[v] in een andere
toepassing (b.v. Excel) plaatsen. Deze gegevens kan je ook opzoeken op de
website van Car-Pass.
7. KB “125 euro” – Belgisch Staatsblad 26 juni
In het BS van 26 juni, is het lang verwachte KB “125 euro” verschenen. Het
zegt het volgende::
De vaklui zijn vrijgesteld van de verplichting tot het verschaffen van alle
informatie over de kilometerstand van een voertuig, voor werken aan een
voertuig die aan de volgende voorwaarden beantwoorden:
1° het totaal bedrag van de werken bedraagt niet meer dan 125 euro,
BTW inbegrepen, en 2° de werken betreffen leveringen van goederen of
diensten voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor privé-gebruik
van het voertuig.
Er wordt hier een analogie gemaakt met de BTW wetgeving. Voor deze
gevallen moet men ook geen factuur maken. Let op als het bedrag minder dan
125 euro (BTW incl) bedraagt, maar als het voertuig toebehoort aan een firma
(vb leasemaatschappij), dan moet de kilometerstand dus wel aan CAR-PASS
gemeld worden.

