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1. Algemeen
1.1 Over TB-Plus
1.2 Contact
1.1 Over TB-Plus:
TB-Plus is servicebeheer softwarepakket. Indien een bedrijf
volgens certificering wil werken dan moet het bedrijfsproces
ook voldoen aan de voorwaarden.
Dit bedrijfsproces is in TB-Plus opgenomen en de stroom van
data verwerking is volgens erkende methode.
TB-Plus is in de praktijk ontwikkeld en getest tot volle
tevredenheid van de klanten. Het systeem heeft zich inmiddels
bewezen, ook omdat het voldoet aan de huidige richtlijnen.
Doel van TB-Plus is het vastleggen van het keuringsproces
volgens NEN normen waarbij het proces van planning tot en
met de keuringshistorie van arbeidsmiddelen inzichtelijk wordt
gemaakt.
De voordelen van TB-Plus:
 Betaalbaar voor elk soort bedrijf.
 Werken volgens de laatst geldende NEN normen.
 Snelle verwerking van werkbonnen.
 Met en zonder PDA werken is mogelijk.
 Nederlandstalige software.
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1.2 Contact:
Naam

Tool Care Nederland (TCN) B.V.

Adres

Griendweg 57

Postcode, plaats

3295 KV 's-Gravendeel

Land

Nederland

Telefoon

+31 (0)78 - 6732062

Fax

+31 (0)78 - 6735778

E-mail

helpdesk@toolcare.nl

Website

http://www.toolcare.nl
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2. Basis van TB-Plus
2.1 Inloggen:
Nadat TB-Plus is geïnstalleerd op uw computer klikt u dubbel
op de snelkoppeling op uw bureaublad genaamd " TB-Plus
desktop" om TB-Plus op te starten.
U krijgt dan een inlogscherm te zien waarin u uw
gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren.

Mocht u nog geen gebruikersnaam/wachtwoord tot uw
beschikking hebben neem dan contact op met de
helpdesk@toolcare.nl
2.2 Hoofdscherm:
Het hoofdscherm is opgedeeld in vier delen:
 Menu
 Knoppenbalk

Hiermee kunt u de diverse schermen
oproepen en rapporten genereren.
In de knoppenbalk bevinden zich
de belangrijkste items uit het menu.
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Hiermee heeft u snelle toegang tot
de meest gangbare schermen.
 Documentpanel In dit deel van het hoofdscherm zullen
in dit documentpanel als tabbladen
worden getoond. Zo blijf u overzicht
houden over de geopende schermen.
 Statusbalk
Hierin kunt u zien met welke gebruiker
u bent ingelogd. Tevens wordt hier voor langd
processen weergegeven hoe ver het
proces gevorderd is. Als er bij een veld op een
extra functionaliteit wordt geboden
dan wordt dit ook in de statusbalk
weergegeven.
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Menu
Knoppenbalk



Documenten panel



Statusbalk

2.3 Navigatie balk:
Bijna alle schermen in TB-Plus zijn voorzien van een navigatie
balk. Met deze balk kunt u eenvoudig en snel door alle
gegevens lopen. Met de eerste knop "Eerste" springt u naar
het eerste record van een set de tweede knop "Vorige" gaat u
naar een vorig record. Tussen de tweede en de derde knop ziet
u op welk record u zit en hoeveel record er te op dat moment
zijn.
Met de derde knop "Volgende gaat u naar het volgende record.
De vierde knop "laatste springt naar het laatste record. Met de
knop met de gele "

" er op "Toevoegen" kunt u een nieuw

record toevoegen. De knop met de rode "
" er op
"Verwijderen" zorgt er voor dat het huidige record wordt
verwijderd.
De laatste knop met de blauwe diskette
"Opslaan" slaat u
uw wijzigingen op. Hieronder vallen ook verwijderde records.

Indien het pictogram van een knop op de navigatie balk grijs
is, kunt u deze knop niet gebruiken.
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2.4 Tabbladen:
In diverse schermen is de omvang van de te tonen informatie
zo groot dat de informatie is verdeeld over tabbladen.
Tabbladen zien er in TB-Plus als onderstaand uit:

Door te klikken op de teksten gaat u naar het betreffende
tabblad. In bovenstaand voorbeeld kunt u wisselen tussen het
tabblad Algemeen, Financieel, Overig, Foto, Keuringsresultaat
en Extra keuringshandelingen.
2.5 Verkenner:
TB-Plus Desktop heeft een verkenner waar mee alle relaties
en hun gegevens snel benaderbaar zijn in een scherm wat
soortgelijk is aan de verkenner van Microsoft Windows. U kunt
de verkenner activeren door uit het menu te kiezen voor
"Beeld" en dan "Verkenner". U kunt het ook in de knoppenbalk
activeren door op de knop "Verkenner" te klikken (of te
sluiten)
De verkenner zal standaard aan
de linker zijde van het
hoofdscherm worden geplaatst.
In de verkenner ziet u standaard
contracten, offertes, facturen,
keuringsobjecten en dergelijke
van de actieve relatie. Met een
dubbele muis klik opent u de
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onderliggende modes. Als de modes geen categorieën meer
heeft worden de uiteindelijke items zichtbaar (offertes,
contracten, keuringsobjecten etc.). U kunt dit item dan
opvragen door er op te gaan staan en op "enter" te drukken op
uw toetsenbord. U kunt ook dubbel klikken op het item. In
beide gevallen zullen u de gevraagde gegevens getoond
worden. Indien u bij verkenner geen relaties ziet kunt u op de
blauwe pijl klikken. Verkenner wordt nu opnieuw geladen en
uw relaties worden zichtbaar.
2.6 Zoeken:
Als u klikt op de verrekijker
in de knoppenbalk wordt het
zoekscherm geopend. U kunt dit ook openen door op "beeld"
en vervolgens op "zoeken" te klikken. U kunt in het venster
wat nu geopend is een keuze maken in wat u wilt gaan zoeken.
Als u uw keuze heeft gemaakt klik daarna op "zoek" of
"druk op enter". Wanneer u uw gewenste zoek resultaat
heeft gevonden kunt u er dubbel klikken en het wordt
dan geopend in een nieuw venster. Indien er maar één
resultaat wordt gevonden wordt deze gelijk geopend.

3. Relatiekaarten
3.1 Relatie toevoegen:
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Het venster ‘Relatie’ kunt u openen door op de
knop "Ga naar relatie" te klikken.
Ook kunt u klikken in het menu op “Bewerken”
en kies dan voor “Relatie”...
Naam:

Vul hier de naam in van uw klant.

Actief:

Afvinken indien deze klant niet meer
actief is.
Afspraak maken: Indien van toepassing alvorens te
gaan inspecteren.
Openstaande
Indien dit van toepassing is
aanvinken, zodat dit zichtbaar wordt
facturen:
in de PDA voor de keurmeester.
Contant betalen: Indien dit van toepassing is
aanvinken, zodat dit zichtbaar wordt
in de PDA voor de keurmeester.
Debiteurnummer: Indien deze ook de rekening dient te
ontvangen! Als een andere
opdrachtgever de rekening dient te
ontvangen dan geen debiteur nummer
aanvinken!
Als u een debiteur wilt kiezen klikt u
op het pictogram naast debiteur. Er
wordt dan een nieuw venster geopend
waarin u een relatie kunt gaan
opzoeken waar naar u de rekening wilt
sturen.
Kunt u niet op het pictogram klikken
dan is het debiteurnummer aangevinkt
of het controleadresnummer is
afgevinkt.
Opdracht nummer Vink dit aan als u wilt dat de
verplicht voor SO opdrachtnummer op de SO bon
13

bon:
Controle adres
nummer:

ingevuld moet worden.
Het unieke (volg)nummer van de
relatie. U kunt dit nummer zelf
invullen of te laten genereren door
TB-Plus (zie Extra/Opties).

Debiteur:

Als u een andere debiteur wilt kiezen
klikt u op het pictogram naast

debiteur
.
Er wordt dan een nieuw venster
geopend waarin u een relatie kunt
gaan opzoeken waar naar u de
rekening wilt sturen.
LeveranciersAlleen gebruiken als deze klant ook
nummer:
uw leverancier is.
Adres gegevens: Als u deze gegevens heeft ingevoerd
voor uw nieuw aangemaakte relatie
kunt u in een keer deze gegevens ook
op de factuur plaatsen.
Dit doet u door op de 2 pijltjes te
klikken die er naast staan. U ziet nu
dat de bezoek adres gegevens worden
verplaats naar de factuur adres
gegevens. Let wel op dit dient u alleen
te doen als de relatie ook de rekening
dient te ontvangen.
Opdrachtnummer: Het opdrachtnummer wordt door de
debiteur van het controleadres
doorgegeven.
Met dit opdrachtnummer kunt u bij
het controleadres gaan keuren.
Opmerkingen voor Invullen indien van toepassing als
monteur op SO
men de sleutel bv op een ander adres
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bon:
(alleen bij PDA
gebruik)

Opmerking:

moet ophalen of iemand eerst moet
bellen alvorens te gaan inspecteren!
Deze gegevens worden zichtbaar
gemaakt op de PDA voor de
keurmeester.
Hier kunt u algemene opmerkingen
over deze klant plaatsen die niet naar
de keurmeester hoeven te worden
verzonden voor het keuren.

3.2 Contact personen:
Nadat de relatie gegevens zijn ingevoerd kunnen de gegevens
van de contactpersonen worden ingevoerd.
U kunt dit vinden onder het tabblad "contactpersonen".
De gegevens van de contactpersonen worden gebruikt bij de
correspondentie met de klant (bijvoorbeeld brieven, facturen,
contracten en e-mails). Als u het tabblad heeft geopend kunt u
al uw gegevens gaan invoeren voor een contactpersoon.
Om een nieuw contactpersoon in te voeren dient u eerst op de
gele plus
te drukken. Hiermee wordt een nieuwe kaart
aangemaakt. Indien u voor een contactpersoon een vinkje zet
bij de rubriek 'Standaard' dan wordt deze contactpersoon
gebruikt op al uw correspondentie.
Wanneer u de gegevens van de contactpersoon heeft
ingevoerd klikt u op de blauwe diskette
op te slaan.
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om de gegevens

3.3 Controle adressen:
Controle adressen worden zichtbaar als u een debiteur hebt
waarvoor u op andere adressen inspecties laat uitvoeren. Denk
aan een hoofdkantoor met diverse filialen maar ook aan
voertuigen of containers als u niet voor derde inspecteert. U
kunt op een controle adres dubbel klikken. Het relatie scherm
van dit controle adres wordt dan geopend.
3.4 Planning
Onder dit tabblad kunt u de keuringen plannen. U kunt de te
keuren keuringsobjecten selecteren onder “categorie”.
Daarnaast kunt de u de monteur en de laatste keuringsdatum
aangeven.
Onder “Frequentie” kunt u aangeven om de hoeveel maanden
u wilt keuren. De nieuwe keuringsdatum zal dan automatisch
gegenereerd worden.
3.5 Google maps:
Google Maps Plaats
Op dit tabblad ziet u de locatie van de klant in Google Maps.
Google Maps Route
Dit tabblad toont de route van uw bedrijf tot aan de relatie in
Google Maps. U ziet de afstand en de reistijd.
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3.6 Notities:
In het tabblad notities kunt u notities toevoegen voor deze
relatie. Met de knop nieuwe notitie wordt er een nieuw venster
geopend. De datum die u bovenin ziet is de datum waarop u de
notitie heeft aangemaakt. Daaronder ziet u de relatie staan.
Vervolgens kunt u aangeven wie de notitie aanneemt. Als er in
Categorie en/of status niets wordt weergegeven moet u de
status en categorie eerst toevoegen in de stamtabellen.
3.7 Financieel
In het tabblad kunt u de gegevens invullen als u gaat bestellen
bij de leverancier. U kunt hier onder andere de bestelkosten
invullen. Naast “Minimum orderbedrag” kunt u aangeven wat
de minimale kosten zijn voor een order. Naast “Orderbedrag
zonder bestelkosten” kunt u het bedrag aangeven om te
bestellen zonder bestelkosten.
3.8 Memo
Onder dit tabblad kunt u overige informatie over uw relatie
noteren.
3.9 Knoppenbalk:
In de knoppenbalk van de relatie zitten enkele knoppen om
veel voorkomende acties snel te kunnen uitvoeren.

Reparatiebon:

.

Tussentijds bezoek
bon:

Gebruik deze knop om een
reparatiebon te maken.
Met deze knop kunt u direct een bon
maken voor een tussentijds bezoek.
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Leveringsbon:
Jaarlijks
onderhoudsbon:

Offerte (indien actief):
Contract (indien
actief):

Om direct een leveringsbon aan te
maken kunt u deze knop gebruiken.
Jaarlijks onderhoudsbonnen dienen
eigenlijk alleen gegenereerd te worden
bij de planning. Maar mocht u toch
vanaf de relatiekaart een jaarlijks
onderhoudsbon willen maken dan kan
dat met deze knop.
Met deze knop kunt u een offerte
maken voor deze relatie.
Gebruik deze knop als u vanaf de
relatiekaart een contract wilt
aanmaken voor de relatie.

4. Keurings objecten
4.1 Keuringsobject en niet te keuren objecten
toevoegen:
Het venster keuringsobjecten kunt u openen door
op de knop "Ga naar keuringsobjecten" te klikken
als u in een relatiekaart staat!
Hiermee wordt de looplijst van deze relatie
geopend. Ook kunt u klikken in het menu op
"Bewerken" en kies dan voor Keuringsobject...
U kunt het venster keuringsobjecten alleen
openen als het controleadresnummer
is aangevinkt.
Als u het scherm van de keuringsobjecten open hebt staan,
kunt u keuringsobjecten gaan toevoegen door op de gele plus
in navigatiebalk te klikken.
Relatie:

Hierin wordt het relatie nummer van de
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klant weergegeven.
Door de relatie te wijzigen kunt u een
keuringsobject van relatie wisselen.
Is het woord relatie niet te zien. Klik dan
op de knop “Switch tussen gridview en
formview”. U krijgt dan het onderstaande
scherm te zien.

Nummer:

Locatie:

Nu kunt u achter “relatie” de relatie
wijzigen en het keuringsobject van relatie
wisselen.
Als u gebruik maakt van barcodes dient u
hier het nummer in te typen. Als u geen
gebruik maakt van barcodes kunt u er een
ander nummer invullen.
Elk keuringsobject hangt of staat op een
bepaalde locaties.
U kunt de locatie van het keuringsobject
opgeven door op de knop die rechts van
de locatie staat te klikken. Er wordt dan
aan de rechterzijde van het scherm een
nieuw venster geopend.
Als u de gewenste locatie heeft gevonden
kunt u dubbel klikken op deze locaties. Er
wordt nu een locaties automatisch
ingevuld in het tabblad algemeen.
Door met de rechter muisknop op de
naam van de relatie te klikken kunt u
kiezen om een locatie toe te voegen.
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Kenmerk:

Onder deze locatie kunt u weer locaties
toevoegen. Dit doet u op dezelfde wijze
alleen nu moet u met uw rechter
muisknop op de locatie klikken. Op deze
manier ontstaat er een hiërarchische
structuur met alle locaties.
In TB-Plus Desktop is een structuur
voorgeschreven voor het indelen van de
kenmerken van een keuringsobject. Deze
structuur is als volgt:
[Keuringsobjecten]>Categorie>Soort>
Merk>Type.
Deze vier gegevens zorgen voor het
kenmerk van het keuringsobject. U kunt
een keuringsobject voorzien van een
kenmerk door op de knop rechts van
categorie te klikken. Hierdoor wordt er
weer een scherm geopend aan de
rechterzijde van uw beeldscherm.
Door op een van de onderste items uit een
tak dubbel te klikken met uw muis worden
alle gegevens van de type keuringsobject
overgenomen in het keuringsobject.
Onder "Keuringsobjecten" maakt u op
dezelfde wijze als bij de locaties
categorieën aan. Daaronder maakt u weer
soorten.
Onder de soorten kunt u op dezelfde
manier merken hangen die van toepassing
zijn voor dat soort.
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Keuringsfrequentie:
Bouwjaar:

Bouwjaar
accu:
Type accu:
Pictogram:
Serienummer:
Rijkstype
keur nr.
Looproute
nr.

Onder de merken kunt u dan per soort de
types opgeven.
LET OP: U dient per categorie en
eventueel per soort in de kenmerkenboom
aan te geven welke checklist er bij hoort.
Dit is nodig om een keuring aan te kunnen
maken. U doet dit door op een categorie
of een soort met de rechter muisknop
te klikken. Hierdoor ontvouw zich een
menu. Als onderste item kunt u hierin de
keuringssoort selecteren. U kunt nieuwe
checklisten aanmaken via het menu
stamtabel (Checklist beheer)
Hier geeft u aan om de hoeveel maanden
het keuringsobject opnieuw gekeurd moet
worden.
Alleen verplicht als er extra handelingen
gekoppeld zijn aan het type
keuringsobject wat is gekozen.
Vul hier het bouwjaar in van uw accu
(indien van toepassing).
Vul hier het type van de accu in (indien
van toepassing).
Hier kunt u het pictogram van de
vluchtweg verlichting kiezen.
Vul hier het serienummer in van uw
keuringsobject.
Hierin kunt het rijkstype keurnummer
invoeren van uw Keuringsobject.
Vul hier het nummer in dat het
keuringsobject heeft op de looproute.
Deze nummering wordt als volgorde
21

Keuringssoort:

Klant
referentie:
RFID ID:

Reparatiestatus:
Aantal van
object:
Bovenliggend
objecten:

Opmerking:

gebruikt op de looplijst.
Hier kunt u het soort keuring kiezen. Let
wel op dat de keuringssoort die u hier
kiest de standaard keuringssoort uit de
kenmerken boom vervangt.
Geef hier een referentie op voor de klant.
Vul hier het ID nummer in die op het RFID
staat indien u gebruik maakt van RFID
Tags.
Hier kunt u de status van het
keuringsobject zien.
Indien deze in reparatie is ziet u dat hier.
Vul hier het aantal in als er van dit object
meerdere zijn.
Hiermee geeft u aan welk keuringsobject
boven dit object zit.
Dit is bijvoorbeeld van toepassing op
blusleidingen waarbij de aansluitingen
kunnen worden gekoppeld aan de leiding.
Hier kunt u algemene opmerkingen
invoeren over het Keuringsobject.

U kunt de velden in een andere volgorde zetten door ze in de
goede volgorde te slepen.
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4.2 Overige tabbladen keurings objecten:

Financieel:
Vul deze gegevens in als u het verhuur van een artikel
mogelijk wilt maken.
Aankoopdatum:
Afschrijvingsjaar:

Aanschafprijs:
Huurtarief per uur:
Huurtarief
artikelnummer:
Leverancier:

Selecteer hier de datum waarop u
het product heeft aangeschaft.
Selecteer hier de datum waarop
het product niet meer kan worden
gebruikt.
De prijs waarvoor u het product
heeft in gekocht.
De prijs waarvoor u het product
verhuurd per uur.
Huurtarief op basis van het
artikelnummer.
Selecteer hier uw leverancier om
het te huren.

Overig:
Bij overig kunt u extra informatie opslaan over dit
keuringsobject. De eerste 5 velden zijn vrij invulbaar. In
“Extra”, “Opties” onder het tabblad ‘algemeen’ kunt u de
namen van de velden configureren.
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Foto:
U kunt aan ieder object ook een foto koppelen en dit met een
inspectie rapport uitprinten. Op het tabblad foto kunt u klikken
op de knop "Foto selecteren". Er wordt nu een nieuw venster
geopend. Hierin kunt u op zoek gaan naar de locatie waar u
de foto heeft opgeslagen op uw computer. Als u de locatie
heeft gevonden kunt u dubbel klikken op deze foto en wordt
deze foto aan het keuringsobject gekoppeld.
Keuringsresultaat:
Het tabblad "Keuringsresultaat" bevat alle keuringsresultaten
die in het verleden zijn gedaan.
Extra keuringshandelingen:
Het tabblad “Extra keuringshandelingen” bevat alle
geregistreerde extra handelingen die in het verleden zijn
gedaan.
4.3 Keuren met TB-Plus Desktop
Indien u geen gebruik maakt van TB-Plus mobile op een PDA
dan kunt u met de hand de keuringen verwerken op basis van
de papieren keuringslijsten die van de keurmeester gekomen
zijn. Om de keuringsresultaten in te voeren kunt u de volgende
stappen nemen.
Om de service inspectie bon te zoeken van de relatie gaat u
naar het scherm "service orders verwerken". U kunt dit openen
door op knop te klikken die erbij hoort in de knoppenbalk
.
U kunt dit ook openen door op “Bewerken” en vervolgens op
“service orders verwerken” te klikken. U kunt in dit scherm alle
openstaande service orders terug vinden per monteur.
Als u de lijst met openstaande service heeft gevonden kunt u
24

de gewenste service bon openen door op de regel van de bon
te dubbel klikken met de muis. Hierdoor opent de service bon.
In dit scherm ziet u de algemene gegevens van de servicebon.
Klik op het icoon
uit de knoppenbalk om de lijst met
keuringsobjecten te openen.
In het scherm met de keuringsobjecten kunt u nu per
keuringsobject de keuring aanmaken. U doet dit door een van
de keuringsobjecten te selecteren en op het pictogram "nieuwe
keuring aanmaken" te klikken.

Het scherm keuringsresultaten wordt nu geopend.
Indien u de bovenstaande actie heeft uit en de volgende
melding krijgt, moet u een bon maken alvorens de actie uit te
voeren.

** Standaard zal de status van de keuring ‘onderhouden’ zijn
als alle vragen correct zijn beantwoord.
** In de onderste tabbladen kunt u opmerkingen, controle
punten, vervangen onderdelen, aantekeningen en foto's
toevoegen aan het keuringsresultaat. Het tabblad controle
punten bevat alle vragen.
** Die dienen te worden beantwoord bij het betreffende type
keuring voor het keuringsobject. U kunt zelf vragen toevoegen
dit wordt hier uitgelegd.
Bij het tabblad vervangen onderdelen kunt u gaan.
** zoeken naar de onderdelen dit doet u door op F3 te
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drukken op uw toetsenbord nu wordt het zoek scherm
geopend.
Als u de keuringsresultaten snel wilt invoeren kan dat ook in
TB-Plus desktop.
Onder het tabblad ‘Algemeen’ moet u voor de ‘Excel weergave’
kiezen.

Kies onder “Opties”, "Alles op onderhoud zetten". Er worden nu
vier extra kolommen toegevoegd. De betekenis van de
kolomtitels:
 G
Onderhouden (Goedgekeurd)
 R
Onderhouden (Goedgekeurd) met advies tot reparatie
 A
Niet gebruiksklaar (Afgekeurd)
 NVT Niet van toepassing, bijvoorbeeld omdat het object
.
niet benaderd kon worden doordat de deur op slot zat
.
of het object niet aanwezig was.
Als u voor alle keuringsobjecten de juiste status heeft
aangevinkt kunt u onder de opties kiezen voor "Aanmaken
keuringen". Nu worden de keuringen gegenereerd door TBPlus.
Als het aanmaken van de keuringen is voltooid kunt u terug
keren naar het scherm met de service bon. Dit scherm wordt
nadat de keuringen zijn aangemaakt automatisch bijgewerkt
met de laatste statussen.
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4.4 Keuringsresultaten:
Ga naar tabblad ‘Keuringsresultaat’, selecteer een resultaat
door er dubbel op te klikken.
Datum:
Volgende datum:
Service:
Monteur:
Keuringssoort:
Status:
Op basis van checklist:
Vervolgactie:
Tijdelijke vervanging:
Type:

De datum waarop de keuring heeft
plaats gevonden.
De datum waarop de volgende
keuring plaats moet vinden.
Hier ziet u het bonnummer staan
van de keuring.
De monteur die de keuring heeft
uitgevoerd.
De soort keuring die bij het
keuringsobject hoort.
De status die na het keuren van
toepassing is.
Status op basis van checklist.
Vervolg actie die moet gebeuren
naar aanleiding van het keuren.
Vink dit af als het object tijdelijk is
vervangen door een ander object.
De type keuring die uitgevoerd is.

In het tabblad ‘Opmerkingen’ kunt u opmerkingen en foto’s
toevoegen.
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4.5 Controle punten op de PDA (indien van toepassing):
Ga naar het tabblad ‘Controle punten’.

Vraag gelezen:

Dit wordt afgevinkt als de vraag is
gelezen.
Vraag:
De vraag die gesteld wordt voor het
keuren.
Antwoord:
Het antwoordt dat gegeven wordt.
Juiste antwoord:
Het antwoordt dat gegeven zou moeten
worden als de staat van keuringsobject in
orde is.
Eenheid:
Vul hier de eenheid in.
Status:
De status die bij de vraag hoort.
Actie:
De actie die ondernomen moet worden.
Verwijder:
Klik op de prullenbak als u deze vraag wilt
verwijderen.
Onder het tabblad ‘Vervangen onderdelen’ kunt u de
onderdelen toevoegen die vervangen (gebruikt) moeten
worden.
‘Onderhoud acties’ wordt weergegeven voor het maken van
een offerte of reparatie van afgekeurde materialen ect.
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5. Service order plannen
De gedachte is om alle arbeidsmiddelen onder controle
te houden vanuit 1 scherm.
Alle objecten kunt u na het invoeren een plandatum
geven of hebben al een plandatum als deze uit een
ander programma zijn geïmporteerd!
Het venster "Plannen service orders" kunt u openen
door op de knop "plannen service orders" te klikken.
Ook kunt u klikken in het menu op "Bewerken" en kies
dan voor "Service orders plannen".
Bij plannen van de service orders kunt u eenvoudig zien wat er
per maand en per categorie en per monteur nog gekeurd
dienen te worden.

Onder het overzicht met de keuringen zit een blok waarin u
kunt gaan zoeken naar in te plannen keuringen, gegroepeerd
per relatie.
Selecteer een periode van.. tot.. en klik op de knop
Onder in beeld verschijnt dan de gegevens van de te keuren
objecten.
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Periode:

Selecteer hier de periode waarin u wilt
gaan zoeken.
Monteur:
De monteur waarop u wilt gaan zoeken.
Postcode:
De postcodes waar tussen u wilt gaan
zoeken.
Controle adres:
Controle adres als u daar op wilt gaan
Daarna selecteer> zoeken.
Soort bon:
Kies hier de soort bon die u wilt gaan
maken.
Monteur:
De monteur voor wie u de bon wilt gaan
maken.
Servicebon
Als u deze selectie mogelijkheid aan vinkt
weergeven:
wordt de servicebon weergegeven.
Aanmaken:
Klik op deze knop als u de bon wilt gaan
aanmaken.
Voor u de bon kunt aanmaken moet u de relaties selecteren.
Om meerdere relaties te selecteren moet u de ctrl. knop
ingedrukt houden en de relaties selecteren.
U kunt nu in het blok "Bonnen maken" het soort bon en de
monteur kiezen. Daarna kunt u de service inspectie bon
aanmaken door op de knop "Aanmaken" te drukken. Hierbij
wordt voor elke relatie die in het zoek resultaat is geselecteerd
een bon aangemaakt. Met deze bonnen kunt u de keuringen
gaan uitvoeren.
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6. Nog te factureren orders (indien van toepassing)

Nog te factureren orders kunt u openen door op de knop te klikken
knoppenbalk.

Factuur maken:

Verzamelfactuur
voor meerdere
orders:

Afrangeren:

Factuur direct
doorboeken:
Factuur
afdrukken:

Klik op deze knop als u voor de
geselecteerde SO bon een factuur wilt
aanmaken.
U kunt voor meerdere orders tegelijk een
factuur maken.
Dit doet u door uw Ctrl. ingedrukt te houden
op uw toetsenbord en dan de orders te
selecteren waarvan u wilt dat ze
gefactureerd worden. Als u alle orders heeft
geselecteerd drukt u op de knop
"Verzamelfactuur voor meerdere orders".
U moet voor al deze bonnen wel dezelfde
debiteur hebben.
Kies hiervoor als u wilt dat de bon niet
verder meer verwerkt wordt. Er zal dan geen
factuur worden gemaakt, maar de bon
verdwijnt wel uit de lijst.
Als u deze selectie mogelijkheid aanvinkt
wordt er na het maken van de factuur de
factuur direct doorgeboekt.
Als u de factuur maakt wordt deze ook gelijk
afgedrukt als u deze optie aanvinkt.
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7. Stamtabellen
7.1 Afspraakactiviteit:
De stamtabel afspraak activiteit kunt u
openen door in TB-Plus op “bewerken” te
klikken en daarna met uw muis op
“stamtabel” te gaan staan.
U ziet nu dat alle stamtabellen zichtbaar
worden kies nu voor afspraak activiteit.
Het venster ‘activiteit’ wordt nu geopend.
In dit venster kunt activiteiten toevoegen of
wijzigen en een kleur geven de wijzigingen
worden zichtbaar op de agenda.
U hoeft alleen maar in de kolom kleur te
klikken en er wordt een nieuw venster met
kleuren geopend.
Gebruik de navigatiebalk voor toevoegen,
verwijderen, opslaan en bladeren.

7.2 Afspraakstatus:
Bij de “stamtabel”, “afspraak
status” kunt u aangeven
welke status u een afspraak
wilt geven en de kleur die
daarbij hoort. Als u
wijzigingen heeft gemaakt
kunt u dit terug vinden onder
de knop “planning” in de
knoppenbalk.
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7.3 Artikelen:
Als u klikt op “artikelen” bij “stamtabel” wordt het venster
‘artikelen’ geopend. U ziet in het venster ‘artikelen’ al uw
artikelen staan, die zijn geïmporteerd in TB-Plus vanuit een
Excellijst of handmatig zijn toegevoegd aan TB-Plus.
In dit venster kunt u ook artikelen toevoegen dat doet u door
op de gele plus te klikken. Daarna wordt er onderin in het
venster een nieuwe record voor het artikel aangemaakt en
kunt u de gegevens gaan invoeren voor het artikel.
Onder de artikelen ziet u nog categorie en soort, prijzenstaffel,
samengesteld product en voorraad staan. Bij categorie en
soort en bij samengesteld product is gele plus standaard niet
zichtbaar. Maar als u op het pijltje dat naar beneden gericht
staat klikt wordt de gele plus wel zichtbaar.
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7.4 Checklist beheer:

De “stamtabel”, "checklist beheer" ziet u links de groepen
staan en rechts de vragen die daar bij horen die aan de
keuring worden gesteld.
Ook kunt u hier groepen en vragen toevoegen.
Bij vragen kunt u er voor kiezen dat het niet verplicht is dat de
vraag wordt ingevuld dan moet u vraag niet verplicht
34

aanvinken. Bij “vraag” kunt u de vraag typen die u wilt dat
wordt gesteld aan keuring. Vervolgens kunt u de antwoord
groep aangeven en het antwoord dat gegeven moet worden als
het goedgekeurd wordt. U kunt ook aangeven in welke conditie
het object moet verkeren.
De antwoorden en antwoord groepen kunt u wijzigen door op
het tabblad “antwoorden” te klikken.
Bij het tabblad “Extra handelingen” kunt u instellen welke
handelingen er om de zoveel tijd extra moeten gebeuren.
7.5 keuringsobject parameters:
Bij de “stamtabel”, “keuringsobject parameters” kunt u
parameters instellen voor uw keuringsobjecten. Hier kunt u
ook standaard te vervangen onderdelen instellen voor het
keuringsobject.
Dit wordt allemaal zichtbaar onder "ga
naar keuringsobjecten"
7.6 Kenmerken:
Als u de “stamtabel”, “kenmerken” opent wordt er aan de
rechterzijde van uw scherm een nieuw venster geopend
genaamd "kenmerk". In dit venster kunt u nieuwe categorieën
en soorten toevoegen.
7.7 Notitiecategorie:
Hier kunt u een omschrijving van de categorie invoeren en de
sorteervolgorde aangeven. Deze notitie categorieën kunt u
weer terug vinden bij het tabblad notities in het relatiescherm.
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7.8 Notitiestatus:
Hier kunt u een omschrijving van de notitiestatus invoeren en
de sorteer volgorde aangeven. Deze notitie statussen kunt u
weer terug vinden in het relatiescherm onder het tabblad
“notities”.
7.9 Prijzen bijwerken:
De “stamtabel”, “prijzen bijwerken” zorgt ervoor dat u
eenvoudig in een keer al uw prijzen of contract prijzen kunt
bijwerken. Voer het percentage in waarin u uw prijzen mee wilt
verhogen en klik daarna op “artikelen bijwerken” of op
“contract prijzen bijwerken”.
7.10 Sjabloon beheer:
Een sjabloon is een grafische vorm die voor herhaaldelijk
gebruik is bedoeld.
In TB-Plus kunt u bijvoorbeeld een sjabloon gebruiken voor
een factuur of een offerte. Als u uw gewenste sjabloon heeft
gemaakt kunt u deze eenvoudig beheren in TB-Plus onder de
stamtabel sjabloon beheer.
U kunt de sjablonen aanpassen en hernoemen onder offertes,
brieven, contracten ect. Standaard sjablonen kunt u wijzigen in
Word. Let er wel op dat de bestanden worden opgeslagen als
RTF. bestand.
Type:
Hier kunt u selecteren welk sjabloon u wilt
gebruiken.
Omschrijving:
Hieronder kunt u het bestand omschrijven.
Bestandsnaam: De naam waaronder het bestand is
opgeslagen.
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Hieronder kunt u
het bestand
selecteren.

Als u hierop klikt, kunt u zelf een formulier
samenstellen.
Dit doet u door het formulier te schrijven en
velden selecteren.
Het komt er dan als volgt uit te zien:
7.11 Standaard opmerkingen keuringen:
Bij deze stamtabel kunt u standaard opmerkingen invoeren die
de keurmeester bij de keuring kan selecteren.
7.12 Voertuigen:
In de stamtabel voertuigen kunt u uw voertuigen toevoegen
die bij uw bedrijf hoort met de standaard chauffeur die daar bij
hoort. De wijzigingen worden weer zichtbaar op de planning.
U kunt de chauffeur toevoegen of verwijderen door een
gebruiker toe te voegen of te verwijderen bij “Extra”, “Beheer”,
“Gebruiker”.
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8. Rapporten
Hier kunt u bepaalde rapporten filteren en opzoeken.
8.1 Rapport selectie filter
Onder “filter” dient eerst de
gegevens over de relatie in te
vullen. Vervolgens kunt u het
gewenste rapport openen.

Periode
Relatie, Service
order, Locatie,
Project
Categorie
Monteur
Uitvoer naar

Hier kunt u invoeren in welke periode er
gekeurd is. U vult in ‘tot’ welke datum er
gekeurd is.
U vult de gegevens over de relatie,
service order, locatie of project in voor u
het rapport kunt filteren.
Als u op het pijltje klikt, kunt u selecteren
welk type keuringsobject u wilt filteren.
Hier kunt u de monteur selecteren.
U kunt kiezen op welke manier u de
rapporten wilt inzien.
Dit kan door middel van een PDF bestand,
een Excel bestand. U kunt het rapport ook
uitprinten of op het scherm bekijken.

Onder “Rapport groepen” kunt u de groep selecteren waarvan
u het rapport wilt inzien. Dit doet u door op een van de
groepen te klikken. De door u geselecteerde regel wordt nu
blauw. Naast “Rapport groepen” ziet u “Rapporten per groep”
staan. Hieronder verschijnen de rapporten van de groep die u
heeft geselecteerd. U kunt hier het rapport openen.
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Nadat u de gegevens in het tabblad “Rapport selectie filter”
heeft ingevuld, kunt u nu ook rapporten opvragen over de
relaties, keuringsobjecten, de
keuringsresultaten en de service order bon.
Dit kunt u openen door op te klikken op
“Rapporten” en daarna een keuze te maken
uit een van de groepen.
8.2 Uitvoer naar
Als u klikt op “Rapporten” kunt u zien dat u
hier ook de keuze kunt maken op welke
manier u de rapporten wilt inzien. U kunt hier
selecteren welke uitvoer u gestandaardiseerd wilt hebben,
zoals het voorbeeld op het scherm, naar de printer, PDF of
naar Excel. Dit doet u door deze uitvoer aan te vinken.
Door “Print logo” aan te vinken zal het logo van uw bedrijf
automatisch worden geprint op het rapport indien dit tijdens de
installatie door ToolCare is geïnstalleerd.
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9. Beheer
9.1 Gebruiker:
Het venster ‘gebruiker’ wordt geopend door in menu te klikken
op “Extra”, vervolgens op “Beheer” en op “gebruiker”.
Er zijn in TB-Plus standaard drie groepen waarvan u een
gebruiker lid van kunt maken: "administratief medewerkers",
"Beheerders" en "Keurmeesters. Als u een nieuwe gebruiker
toe wilt voegen klikt u op de gele plus. Wanneer dat gedaan is
kunt u de gegevens invoeren en de gebruiker lid maken van
een groep.
De instellingen van een groep en het toevoegen van een groep
kunt u doen onder het tabblad ‘Groepen’. U ziet onder dit
tabblad de standaard groepen staan die al aanwezig zijn.
Hiervan kunt u per groep instellen wat de gebruiker wel en niet
mag zien. Dit doet u door onder de kopjes “Hoofdmenu” en
“Submenu” de records aan te vinken of niet aan te vinken. Ook
kunt u natuurlijk een nieuwe groep aanmaken en de
instellingen weer zelf aan vinken.
9.2 Gebruikers log:
Onder beheer kunt u ook nog naar de “Gebruikerslog" gaan.
Hierin kunt u zien welke acties de gebruikers hebben
ondernomen in TB-Plus. U ziet precies op welk tijdstip wat
voor actie de gebruiker heeft ondernomen en op welke
computer dat is gebeurd. Als u klikt op de pijl "opnieuw laden",
ziet u weer welke acties in de tussentijd zijn ondernomen
nadat u de gebruikers log heeft geopend.

40

9.3 PDA Synchronisatie overzicht:
In het PDA Synchronisatie overzicht kunt u zien welke
gebruiker, met welk apparaat en op wat voor tijdstippen heeft
gesynchroniseerd.
U kunt ook zien of de synchronisatie succes vol is verlopen.
9.4 PDA overzicht:
Ziet u al uw PDA's staan met de daarbij horende eigenaar. U
ziet ook in het PDA overzicht welke gebruiker er als laatst heeft
in gelogd. In dit venster kunt u de instelling wijzigen of de PDA
mag synchroniseren naar de server, door het aan of niet aan te
vinken. Ook kunt u eventueel nog een opmerking toevoegen.
10. Documentenbeheer

In documentenbeheer kunt u al uw documentatie zien die u per
relatie heeft.
Ook kunt u via document beheer e-mails versturen door op de
knop “Email” te klikken. Het venster “Email” versturen wordt
nu geopend. Wilt u via “Documentenbeheer” een e-mail
verzenden met bijlage, selecteer dan het document voor u op
de knop “Email” klikt. U kunt er voor kiezen om het e-mail
adres zelf in te voeren of u kunt de relatie opzoeken door op
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het vergrootglas te klikken. “Bijlagen versturen als PDF” kunt u
afvinken als u de bestanden als pdf wilt mee sturen. PDF is een
universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen
en lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven,
ongeacht het programma of het platform waarmee het
document werd gemaakt.

In documentenbeheer kunt u al uw documenten per relatie
zien.
U kunt ieder document inzien en extra informatie toevoegen.
Als u klikt op dit icoon wordt het document
verwijderd.
Hier kunt u uw kenmerken aangeven voor het
document.
Nog niet verwerkte documenten kunt u hiermee
ook van een documentsoort voorzien.
Als u hier op klikt wordt er een nieuw tabblad
geopend.
Hierin kunt het document inzien.
Hiermee wordt het document geopend met het
standaard programma wat bij het document type
hoort. Hierin kunt u eventueel wijzigingen
aanbrengen op het document.
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11. Service Orders Verwerken
Service orders verwerken kunt u openen door op de knop
"Service orders verwerken" te klikken in de knoppenbalk.
In dit venster ziet u alle service orders die nog niet verwerkt
zijn. Als u het venster ‘Service orders verwerken’ heeft
geopend kunt u de service order die u wilt gaan verwerken
zoeken. Zoeken kan in TB-Plus met verschillende filters. Als u
uw service order heeft gevonden kunt u dubbel klikken op de
service order. Hierna kunt u deze gaan verwerken in het
nieuwe venster, in de Service Order dat geopend wordt.
Selectie mogelijkheden (filter)
Controle
Hiermee kunt u kiezen om alleen de bonnen te
uitgevoerd
laten zien waarvan de controle door de
monteur is uitgevoerd of niet.
Als u het vinkje voor dit item weg haalt
worden alle bonnen getoond ongeacht de
status.
Monteur
Als u een bon van een monteur zoekt kunt u
hiermee alleen de bonnen van deze ene
monteur laten zien.
Als u het vinkje voor dit item weg laat, dan
worden de bonnen van alle monteurs getoond.
Service
Als u op zoek bent naar een specifieke bon
order
kunt u deze optie gebruiken. Haal het vinkje
weg om alle bonnen te zien.
Klik op de knop zoeken, om de bonnen te kunnen bekijken.
In het blok "Aantallen openstaande service orders" ziet u de
openstaande service order per monteur. Of het aantal
keuringen per keuringsobject .
In de onderste tabel staan de service orders die met het
geselecteerde filter zijn gevonden.
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12. Service Orders
12.1 Service order scherm
U kunt naar het scherm “Service
order” gaan, door via verkenner,
de relatie en de Service Order
dubbel aan te klikken.
Om de Service order bon af te
kunnen sluiten, na het
onderhoud, zal er een
reparatiebon kunnen worden
aangemaakt voor verdere afwikkeling. Bij het aanmaken van
een reparatiebon gegenereerd TB-Plus een uniek nummer.
Het soort bon kunt u eventueel nog wijzigen, hetzelfde geld
voor de monteur.
Indien u ‘controle voltooid’ en/of ‘verwerkt’ aanvinkt dan
zal deze als afgehandeld worden gezien en niet meer in de
planning zichtbaar worden gemaakt.
Het tabblad ‘Gecontroleerd’ geeft aan wat al is gecontroleerd
en wat niet.
Code 01: is onderhouden
Code 02: is niet gebruiksklaar
Code 03: is NVT Niet meer van toepassing in verband met ...?
Code 04: is evt. nieuw geleverd.
Onder in het scherm worden de totalen aangegeven en kunt u
een plan van aanpak maken met een vervolg actie, indien van
toepassing.
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Afspraak maken: U kunt ook gelijk een nieuwe afspraak
inplannen dit doet u door op “Afspraak maken” te klikken. Het
venster “Planning details” wordt dan geopend. In dit venster
kunt u de details aangeven voor de nieuwe afspraak. Hierin
kunt u ook aangeven of u de afspraak wilt laten terugkomen
door afspraak herhalen aan te vinken.
Niet gecontroleerd: Wil zeggen, dat na het onderhoud op de
plan datum, deze blusmiddelen of andere arbeidsmiddelen niet
zijn gecontroleerd om wat voor reden dan ook.
Extra handelingen: Zijn handelingen die buiten de controle
plaats vinden. Voorbeeld: een reparatie, onderdelen vervangen
etc. Deze extra handelingen kosten wel extra tijd tijdens het
jaarlijks onderhoud.
Het tabblad ‘Materialen/ diensten’ geeft u een overzicht
welke materialen/ diensten u heeft gebruikt of uitgevoerd
tijden het jaarlijks onderhoud.
Vervolg acties: Vervolg acties kunnen zijn, Offerte maken,
met klant bespreken, item naar historie verplaatsen omdat
deze er niet meer is aangetroffen of is vervangen door een
nieuw apparaat.
Zo kunt u nooit een actie vergeten om af te handelen.
Tijdelijke vervanging: Indien u een te onderhouden item
achterlaat als tijdelijke vervanging dan wordt dat vanuit de
PDA hier zichtbaar gemaakt.
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“Keuringslijst” meest recent: Dit tabblad geeft aan welke
items er reeds zijn onderhouden of geïnspecteerd.

Doorboeken service
order:

Klik op deze knop als u wilt dat de
service order bon wordt
doorgeboekt. U kunt hierna
verschillende opties krijgen
bijvoorbeeld contract aanmaken,
factuur maken.

Afspraak maken:

Klik op de knop afspraken maken om
een nieuwe afspraak met de klant te
maken.
U kunt de knop
afspraak maken pas zien als de relatie
een controleadres is en er een planning
is aangemaakt. Hierna kan de jaarlijkse
onderhoudsbon, de tussentijdsbezoekbon, reparatiebon of leveringsbon
worden aangemaakt.
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U kunt nu een afspraak maken.
Service bon:
Klik hierop als u de service bon wilt
laten afdrukken.
Service bon en
Hiermee drukt u de service bon en de
keuringslijst:
keuringslijst af.
Offerte maken:
Met deze knop kunt u de gegevens
invullen die op het sjabloon van de
offerte worden ingevuld.
Bonnummer:
Hier komt het bonnummer te staan dat
gegenereerd wordt.
Soort bon:
Hier kunt u het soort bon aangeven.
Monteur:
Vul hier uw monteur in.
Uitvoerend monteur: De monteur die keuring uiteindelijk
uitvoert.
Relatie:
Hier staat het relatie nummer met
betrekking tot uw klant.
Opdrachtnummer:
Vul hier het opdracht nummer in.
Plandatum:
Opmerkingen:
Opmerkingen voor
monteur:
Ondertekend door:
Handtekening:

Keuringslijst deze
bon:

Hier kunt u de eerst volgende plan
datum aangeven
Hierin kunnen algemene opmerkingen
komen te staan.
Hier kunnen algemene opmerkingen
voor de monteur worden ingevoerd.
De naam door wie de handtekening is
gezet.
Hier komt uit eindelijk de handtekening
van de klant te staan als de keuring is
afgerond.
Als u naar het laatste tabblad gaat
"keuringslijst meest recent" en “Alleen
op deze bon gekeurde keuringsobjecten
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tonen afvinkt wordt de keuringslijst
getoond.
Keuringsobject naar historie: Als u hier voor kiest, worden
alle keuringsobjecten, die de vervolgaktie
"is vervangen hebben", naar historie
geplaatst.

13. Contract (indien van toepassing)
Maak voor iedere klant een contract. Op deze wijze kunt u per
klant prijsafspraken vast leggen die na de inspectie direct
worden verwerkt in de factuur. Het is aan te raden om alles
vast te leggen per klant om zo geen prijsafspraken te
vergeten. Bij het genereren van een factuur, berekent TB-Plus
direct de prijsafspraken tot een overzicht.
U kunt een contract maken door verkenner te openen, daarna
dubbel te klikken op de relatie, “Contracten” en “Lopende”.
Aan het eind van de navigatie balk ziet u nog 2
pictogrammen staan. Als u op het eerste pictogram klikt wordt
het contract gegenereerd als RTF bestand. Als u dat heeft
gedaan kunt u het contract later met het tweede pictogram
openen.
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14. Offerte (indien van toepassing)
Een offerte is een formele
aanbieding van werkzaamheden.
Een offerte wordt over het
algemeen opgesteld op verzoek
van een potentiële klant van een
bedrijf. Veel potentiële klanten
zullen offertes aan meerdere
bedrijven vragen, om deze te
kunnen vergelijken. Daarvoor is
het noodzakelijk een eenduidige offerte uitvraag op te stellen.
U kunt de offerte maken door verkenner te openen, daarna
dubbel te klikken op de relatie, “Offertes”, “Open” en het
laatste document.
Een offerte dient te bevatten:


.

Een beschrijving van de werkzaamheden of het geleverde
product.

.
.
.

Een prijs. Dit kan een vaste prijs zijn, maar ook één op
nacalculatie (ook wel "uurtje factuurtje" genoemd). De prijs
kan ook een aantal stelposten bevatten en dient te zijn .
aangegeven of deze incl. of excl. btw is.



Eventuele van toepassing zijnde kortingen.



.
.

Een planning van de werkzaamheden, met daarin
aangegeven onder welke voorwaarden de planning gehaald
wordt, bijvoorbeeld tijdige opdracht verlening.



De geldigheidsdatum, dat wil zeggen tot wanneer de offerte
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.

geldig is.



Voorwaarden. Er kan worden verwezen naar algemene .
voorwaarden, of voorwaarden van organisaties. Ingenieurs
bureaus gebruiken bijvoorbeeld: Vaak de voorwaarden van
de ONRI.

.
.
.


.
.
.

Een geldige ondertekening. In Nederland moeten offertes
worden ondertekend door een procuratiehouder van het
bedrijf, hetgeen te controleren is bij de Kamer van
Koophandel.

Vanuit de PDA kan worden aangegeven dat er een offerte
gewenst wordt door de klant. Uiteraard kunt u ook zelf direct
een offerte maken als er door de klant contact wordt
opgenomen.
Naast de navigatie balk ziet u nog 2 pictogrammen staan. Als u
op het eerste pictogram klikt wordt de offerte gegenereerd als
word bestand. Als u dat heeft gedaan kunt u met het tweede
pictogram de offerte openen.
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15. Overzicht offertes
Ga naar “Bewerken”, “Offerte overzicht” of gebruik het
pictogram
U kunt hier invoeren of uw klant akkoord gaat of niet, nadat u
een offerte heeft verzonden.
Als u een offerte heeft gestuurd naar de klant, en u bent in
afwachting van een antwoord, selecteer dan achter
"Categorie", "Open".
Indien u een getekende offerte terug heeft gekregen, een klant
heeft aangemaakt en gebeld heeft voor een afspraak kunt u
"Order" selecteren. Dit doet u door de klant te selecteren of
dubbel te klikken op en dan “Order” te selecteren.
Wanneer de klant geen opdracht geeft tot order selecteert u
“Geen order”.
Onder de Categorie “Order” kunt op deze manier kijken welke
nieuwe klanten u heeft gekregen.
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16. Planning
Ga naar “Bewerken”, “Planning” of gebruik het pictogram
Dag, Week,
Maand

Schermafdruk
Print lijst
Weergave
Persoonlijke
planning
Werkdag

Legenda tonen

Medewerkers niet
gepland

U kunt kiezen hoe u de planning
weergegeven wil hebben. De afspraken
kunnen weergegeven worden per dag, per
week of per maand.
Het scherm wordt afgedrukt, dit kunt u
opslaan of afdrukken.
De planning wordt door middel van deze
knop uitgeprint.
Hier kunt u aangeven op welke manier u
de planning weergegeven wilt hebben.
Als u dit aanvinkt zal de planning van de
gebruiker weergegeven worden die op dat
moment is ingelogd.
U kunt hier aangeven wanneer uw werkdag
begint en eindigt. Bij het toevoegen van
een afspraak zullen deze tijden
automatisch op het scherm verschijnen.
Hier kunt u de legenda zien. Deze zal
rechts op uw scherm verschijnen. U kunt
dan de activiteiten bekijken qua kleur en
omschrijving.
Hier staan de medewerkers die op de
geselecteerde dag nog niet
zijn ingepland.
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16.1 Afspraak toevoegen:
Als u klikt op deze knop kunt u een afspraak toevoegen. Het
scherm “Planning details” wordt dan geopend.
Medewerker

Afdeling

Activiteit
Relatie
Service order
Datum

Tijd

Voertuig
Status

U kunt hier invoeren welke medewerker u
in wil plannen. Dit doet u door de
medewerker te selecteren.
Daar onder kunt u aangeven op welke
afdeling uw medewerker werkt.
U kunt hier invoeren wat uw medewerker
gaat doen: keuren, verkoop, afwezig ect.
Door op het vergrootglas te klikken kunt u
de relatie invoeren.
Hier kunt u de service order opzoeken.
Hier kan de datum worden ingesteld. De
datum staat automatisch op de
geselecteerde dag. Heeft u geen dag
geselecteerd dan staat de datum op de
huidige dag.
Hier wordt de werkdag automatisch
gegenereerd. U kunt hier de tijd wijzigen
door op het pijltje te klikken.
Selecteer het voertuig waarmee u
medewerker rijdt.
U kunt de afspraakstatus zelf invoeren
onder “Stamtabel”, “Afspraakstatus”.
Daarna kunt u de afspraakstatus
selecteren.
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Opmerking
Herhalingsinstellingen
Verwijderen
herhalingsafspraken
Afdrukken
Toevoegen

Hier is ruimte voor evt. opmerkingen zoals
bijv. het adres.
Als u dit aanvinkt kunt u de afspraak
herhalen. U kunt zelf aanvinken op welke
dagen en welke datum u dit wil.
Door op deze knop te drukken verwijdert u
alle herhaalde afspraken.
U kunt hier de afspraak afdrukken.
De afspraak wordt toegevoegd.

54

17. Opties
17.1 Algemeen:
De opties van TB-Plus kunt u vinden in het menu door op
“Extra” te klikken en vervolgens op “Opties”.
17.2 Het tabblad ‘Algemeen’:
Start pagina gebruiken:

Hier kunt u instellen of u
een webpagina wilt laten
opstarten als u TB-Plus
opstart.
Als u de grootte van de
schermen heeft aangepast
kunt u hier afvinken of u wilt
dat de locatie en grootte van
de schermen behouden blijf,
elke keer als u TB-Plus
opstart.
De verkenner toont u alleen
keuringsobject soorten die
keuringsobjecten bevatten.
Als u dit afvinkt maak TBPlus automatisch een uniek
relatienummer aan als u een
nieuwe relatie maakt.
Als u dit afvinkt maak TBPlus automatisch een uniek
offertenummer aan als u
een nieuwe relatie maakt.

Bewaar de locatie en grootte
van de schermen
'Verkenner', 'Startpagina' en
'Zoeken' bij het
afsluiten van de applicatie:

Verkenner alleen keuringsobject
soorten tonen
die keuringsobjecten bevatten:
Relatienummer door de
applicatie laten
genereren (<volgnummer
(1000+)>):
Offertenummer door de
applicatie laten
genereren (<jaar><volgnummer(1000+)
>-<initialen>):
Contractnummer door de

Als u dit afvinkt maak TB55

applicatie laten
genereren (<jaar><debiteurnummer><controleadres-nummer>):
Applicatie wordt niet gebruikt in
combinatie
met PDA:

Plus automatisch een uniek
contractnummer aan als u
een nieuwe relatie maakt.
Applicatie wordt niet
gebruikt in combinatie met
PDA:

Rechts onderin in het scherm kunt u optionele velden
toevoegen deze worden zichtbaar bij keuringsobjecten tabblad
‘Overig’.
17.3 Service Orders & Agenda
Standaard artikelen van Wanneer u een service order bon
contract meenemen:
gaat aanmaken worden standaard de
artikelen van het contract
meegenomen.
Bijwerken contract:
Bij het doorboeken van een service
bon kunt u hier afvinken of het
contract daarmee ook wordt
bijgewerkt.
Factuur maken:
Bij het doorboeken van een service
order bon kunt u hier factuur maken
afvinken u krijgt dan de keuze of u
een factuur wilt maken bij het
doorboeken.
Printen servicebon:
Bij het doorboeken krijgt u de vraag
of u de servicebon ook wilt uitprinten.
Printen meest recente
Bij het doorboeken krijgt u de vraag
Keuringslijst:
of u ook de meest recente
keuringslijst uit wilt printen.
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Print servicebon als
eerste (en daarna de
Keuringslijst):
Printen keuringsresultaat details
Kies briefsjabloon

Datum keuring
gebruiken voor bepalen
volgende
Keuringsdatum:
Bij automatisch
aanmaken van
reparatiebon altijd deze
monteur gebruiken:
Labels optionele velden
keuringsobject:
Standaard status
afspraak:
Standaard activiteit
afspraak:
Alleen monteurs
weergeven:
Agendalijst alleen vantijd tonen
Datum/tijd bewerken
op servicebon (in
opmerkingveld)

Bij het doorboeken krijgt u de vraag
of u de servicebon en daarna de
keuringslijst ook wilt uitprinten.
U kunt hier de details van de
keuringsresultaten uitprinten.
Als u deze optie aanvinkt kunt u
onder "Relatie", het tabblad
'Contactpersonen' en dan het
pictogram 'stuur een brief' kiezen uit
verschillende briefsjablonen
Als u een frequentie heeft ingesteld
wordt met deze optie ook gelijk de
volgende keuringsdatum bepaald.
Bij het aanmaken van een
reparatiebon wordt altijd standaard
deze monteur ingevuld.
Hier kunt u optionele velden
toevoegen deze worden zichtbaar bij
keuringsobjecten tabblad "overig".
Standaard status afspraak die bij de
agenda voor u wordt ingevuld.
Standaard activiteit afspraak die bij
de agenda voor u wordt ingevuld.
Alleen de monteur wordt
weergegeven.
Als u deze mogelijkheid aanvinkt, zal
alleen de kolom van- tijd in de
agendalijst te zien zijn.
Zodra u in de planning een afspraak
heeft gemaakt, zet TB-Plus
automatisch de datum en tijd op de
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Toon type keuring in
grid aantal
gecontroleerde
eenheden
Notitie categorie op
servicebon

bon.
Als u de relatie opzoekt en naar het
tabblad 'planning' gaat, vervolgens
kijkt u onder het tabblad 'actueel'.
Dan ziet u de type keuring in grid
aantal gecontroleerde eenheden.
Hier ziet u een lijst met het aantal
gekeurde objecten staan sinds de
relatie klant is.

Als u wijzigingen heeft aangebracht in de opties kunt u deze
opslaan door op de knop “Opslaan” te klikken rechts onderin in
het scherm te klikken.
17.4 Beveiliging & verbindingen
Gebruik USB dongle voor licentie: als uw computers zijn
aangesloten op een terminal server kunt u op veel computers,
waar TB-Plus op geïnstalleerd is, licenties naar versturen.
17.5 Documenten & rapporten
Bij het tabblad ‘Documenten & rapporten’ kunt u de locatie van
uw documenten aangeven dit doet u door op de knop te
klikken.
U kunt ook rapport en servicebon instellingen
veranderen en instellen, door onder andere uw printer in te
stellen.
Verberg naw gegevens rapport voettekst:
Gebruik pdf template (moeten in de map sjablonen staan):
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17.6 Protocoltester
Hier kunt u de juiste tester en Com-poort selecteren. U kunt
ook evt. de opmerkingvelden selecteren. Dit is voorlopig alleen
van toepassing bij de Secutester.
17.7 Import & Export
Voor het ‘Importeren van’ en het ‘Exporteren naar’ een Extern
pakket kunt u hier al kiezen tussen Exact Globe en Unit4.
Overige pakketten worden op maat geschreven. U kunt zelf al
gegevens importeren uit Excel. Al het andere kunnen wij u, op
uurbasis, bij helpen opbouwen.
17.8 Materiaal beheer
Onder dit tabblad kunt u aangeven of u voor alle relaties of
voor een specifieke relatie de objecten wilt synchroniseren.
17.9 Vrije dagen
Onder vrije dagen kunt u standaard vrije dagen invoeren. Als u
op het pijltje klikt, kunt u een datum selecteren. Door op de
knop rechts van het veld te klikken, verwijdert u het
geschrevenen in het veld in één keer.
18. Stappenplan voor het gebruik van TB-Plus:
1. Installeer het programma en vraag uw licentie aan!
De installatie zal in overleg met de leverancier door toolcare
worden uitgevoerd.
2. Voer alle medewerkers in bij “Extra”, “Beheer”,
“Gebruikers”!
3. Geef aan of ze administratief medewerker zijn of
uitvoerende keurmeester!
4. Klik op icoon "Ga naar relatiekaart" en voer (indien van
toepassing) al uw klanten in.
5. Ga naar “Zoeken”, “Relaties”, voer uw bedrijfsnaam in en
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druk op enter.
6. Corrigeer uw NAW gegevens of vul deze aan!
7. Voer al uw keuringsobjecten in via de kenmerkenboom! Dit
doet u door op uw rechtermuisknop te klikken en zo de
keuringsobjecten, de categorie, soort, het merk en het type
in te voeren.
8. Voer ook uw NEN 3140 tester in en koppel deze aan een
gebruiker (Locatie)
9. Ga naar de relatie van wie u enkele keuringsobjecten wilt
gaan inspecteren.
10.Klik op de knop: “Jaarlijks onderhoudsbon genereren”.
Selecteer de monteur die de inspectie gaat uitvoeren, de
categorie aanvinken en de plandatum. sla de gegevens
daarna op.
11.Vul uw tester met meetgegevens.
12.Sluit uw meter aan op de desktop!
13.Ga naar “Extra”, “Opties”, “Protocoltester” en selecteer de
juiste tester en
Com-poort. Selecteer evt. ook de opmerkingvelden. (alleen
bij de secutester van toepassing).
14.Ga naar “Bewerken”, “Tester downloaden” en selecteer
relatie en keurmeester!
15.Maak evt. vooraf nog een keuze
.
16.Klik op “Tester uitlezen” en daarna op “Verwerken”.
17.Druk op
18.Corrigeer evt. de fouten via de stamboom kenmerken!
19.Als het een nieuw object is dan deze selecteren en op de
knop drukken :
Klik daarna weer op:
20.Wacht op deze melding
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21.Druk daarna op
22.Ga naar “Rapporten", “Rapporten selectiefilter” en genereer
uw lijsten.
19. Materiaal boeken (innemen & uitlenen)
19.1 In & uitlenen van keuringsobjecten:
Ga naar “Bewerken”, “Materiaal boeken” of gebruik het
pictogram

.

Selecteer uw relatienummer
van uw licentie.
Selecteer een project dat u
kunt aanmaken bij
“Bewerken”, “Project” Of
Selecteer een pashouder zonder project!
Druk op “Nieuwe bon”!
Selecteer wat u wilt gaan muteren.
Uitlenen of Innemen?
Selecteer het object door op het vergroot glas te klikken.
Plaats evt. een
opmerking.
Selecteer de
inleverdatum.
Druk op
“Uitlenen”.
Indien klaar? Druk op print bon!
Bij het innemen van de objecten werkt alles hetzelfde, alleen
61

eerst op “Innemen” klikken en de toestellen innemen uit de
lijst van het project.
19.2 In & uitlenen van materiaal:
Ga naar “Bewerken”, “Materiaal boeken” of gebruik het
pictogram

.

Selecteer uw relatienummer van uw licentie.
Selecteer een project dat u kunt aanmaken bij
bewerken/project Of Selecteer een pashouder zonder
project!
Druk op Nieuwe bon!
Selecteer wat u wilt gaan muteren.
Uitlenen of Innemen?

Kies een aantal.
Vul een stuk tekst of een
code in het scherm en
druk op enter.
Selecteer het soort
materiaal of artikel.
Druk op de knop “Voeg
toe”.
Indien klaar? Druk
op print bon!

Bij het innemen van de Artikelen werkt alles hetzelfde, alleen
eerst op “Innemen” klikken en de artikelen opnieuw uit de
database selecteren zoals bovenstaand is aangegeven.
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20. Bestellen (indien van toepassing)
20.1 Bestellen via Desktop
Ga naar “Bewerken”, “Bestelling” of gebruik de icoon:
om
dit venster op te openen.
Als al uw artikelen zijn ingevoerd in uw systeem dan kunt u
direct een bestelling maken met TB-Plus.
Maak gebruik van de onderstaande regel:





.

.

.

Aantal: is het aantal artikelen dat u wilt gaan bestellen.
Artikelnummer is uw eigen code vanuit uw systeem.
Artikelomschrijving: is de omschrijving van het artikel.
Artikelnummer leverancier: is nummer dat de leverancier
gebruikt.
Leverancier: is de naam van de leverancier waar uw het
wilt gaan bestellen.
Samengesteld product: Als het product bestaat uit
meerdere artikelen.

Ga als volgt te werk:
Druk op de gele plus,

Voer het aantal in van de te bestellen artikel. Let erop dat u
een getal met komma invoert.
Voer een zoekwoord in of direct het juiste artikelnummer.
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Bij een zoekwoord zal het zoekscherm zich openen en u kunt
kiezen uit het zoekscherm wat u eigenlijk wilt gaan bestellen.
Door een dubbel klik met de muis zal het juiste artikel worden
ingevuld.
U kunt alle artikelen door elkaar bestellen van welke
leverancier dan ook.
Omdat de leverancier per artikel is aangegeven, zal TB-Plus
zelf alles per leverancier de bestelling genereren. Druk op de
knop “Opslaan” als u gereed bent met bestellen.
Bovenin het scherm worden de bestellingen per leverancier in
de wacht gezet.
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Druk op “Wijzig” om de bestelling aan te passen voor dat deze
definitief wordt besteld bij de leverancier!
 Pas evt. de besteldatum aan.
 Bestelnummer wordt automatisch gegenereerd.
 Status: kies ‘geen’,
‘besteld’ of ‘geleverd’.
 Kies evt. een andere
leverancier als deze
tijdelijk beter is!
 Pas evt. de gewenste
leveringsdatum aan.
 Vul nog aanvullende
voorwaarden in indien
van toepassing.
 Druk op de knop “Opslaan”.
Sluit dit scherm af en druk daarna op “Printen” of “Verzenden
naar....”
Zet de status op besteld als u definitief gaat bestellen Zolang
deze niet op de status besteld staat zullen er nog bestellingen
aan toegevoegd worden tot de totale bestelling definitief zal
zijn.
Bij ontvangen bestelling kunt u de status op ontvangen zetten.
“Bestellen via Desktop” is nog onder constructie. “Bestellen via
Desktop” zal in een nieuwere druk worden weergegeven.
20.2 Voorraadbeheer
Ga naar “Bewerken”, “Stamtabellen”, “Artikelen”.
Onderin het scherm kunt u, per artikel, uw voorraad beheer
bijhouden.
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Natuurlijk is dit een basis beheer programma en zal zeker
doormiddel van een update worden uitgebreid. Tips kunnen
ook via de helpdesk@toolcare.nl worden toegezonden.
20.3 Bestellen met de PDA:
Met een PDA kunt u flexibel door het bedrijf heen mobiel
bestellingen opnemen.
Niet alleen een moment opname door het magazijn, maar de
hele dag door, als er een product uit gaat het direct met de
PDA weer opnemen. U gaat als volgt te werk:
Start de PDA op.
Verbindt de PDA met de computer met het daarvoor bestemde
snoer.
U zult dit pictogram rechts onder in het computer scherm zien.
Door er dubbel op te klikken opent u het opstartscherm.
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Opstartscherm

Klik op
“Bestellen”

Klik op “Start”,
en“Ignis Mobile”

Hier kunt u het
artikelnummer
en het aantal te
bestellen artikelen
invoeren of
selecteren.
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Inlogscherm
Vul hier uw inlog
gegevens in.

Klik op “Opslaan”.
U gaat hierna
automatisch terug
naar het
opstartscherm.

Als u klikt op dit pictogram kunt u zien of uw PDA
verbonden is met uw computer.
U kunt hier uw PDA
synchroniseren, de
verbindingsinstellingen naar uw
wensen instellen ect.

21. Importeren van artikelen
21.1 Importeren van artikelen
Als de database nog leeg is kunt u zelf de artikelen importeren
uit een Excel bestand.
Het is zo gemaakt dat u heel eenvoudig dit zelf kunt doen.
Ga naar “Extra”, “Beheer”, “Importeer artikelen”.
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Maak vooraf een Excel bestand aan en sla deze op. Zie het
voorbeeld hier onder.

Ga vervolgens naar de bestandsnaam door te klikken op de
knop rechts met de 3 stippen.
Wijzig evt. daaronder nog de
velden als u mijn voorbeeld niet heb aangehouden. Druk
daarna op “Start” en uw artikelen staan ingevoerd.
22. Secutester
Secutester.
Klik op de knop

in de menubalk boven in TB-Plus.

Selecteer uw relatie van wie de toestellen zijn gekeurd.
Selecteer de keurmeester die de toestellen heeft gekeurd.
Selecteer de Tester die u aan heeft gesloten via de com-poort.
Druk op de knop “Tester” uitlezen.
Opties:
Vink "Relatie standaard gebruiken" aan indien u alleen voor u
zelf keurt.
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Vink "Uitgelezen bestand direct verwerken” aan als u dat
wenst.
Vink "Objectnummer bestaat uit klantnummer +
objectnummer" aan als u werkt op advies van ToolCare en het
klantnummer ook op de machines weergeeft als uniek
nummer.
Vink "Dumpfile bewerken" aan alleen op advies van de
helpdesk.
Na het downloaden van de tester!
Indien u de tester heeft geleegd en niet direct verwerkt,
kunnen de gegevens gewoon bewaard blijven tot wanneer u
wel tijd heeft om de gegevens te verwerken tot rapporten. Ga
als volgt te werk.
Van links naar rechts.
Prullenbak: dumpfile verwijderen.
Wijzig dump: alleen op advies van de helpdesk gebruiken.
Keurmeester welke de toestellen heeft gekeurd.
Als u de balk wilt gaan verwerken, kunt u deze openen door er
dubbel op te klikken.

De gegevens van deze balk worden dan zichtbaar.
Druk op de knop: “Controleren” en de groene balk gaat lopen
en controleren op
fouten
Corrigeer de fouten
in de kenmerkenboom net zoals u nieuwe toestellen in voer.
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Herhaal het controleren met de bovenstaande knop en herhaal
uw actie totdat er geen fouten meer zijn.
Klik daarna op “Verwerken” en het scherm zal zich sluiten.
Vervolg deze actie tot u alle keuringen heeft verwerkt.
23. TB-Plus Mobile
23.1 Over TB-Plus Mobile:
TB-Plus Mobile: is servicebeheer softwarepakket op een PDA.
Indien een bedrijf volgens certificering wil werken dan moet
het bedrijfsproces ook voldoen aan die voorwaarden. Dit
bedrijfsproces is op TB-Plus Mobile PDA opgenomen en de
stroom van data verwerking is volgens de erkende methode.
TB-Plus Mobile is in de praktijk ontwikkeld en getest tot volle
tevredenheid van de klanten.
Doel van TB-Plus Mobile is het vastleggen van het
keuringsproces op de PDA volgens de richtlijn waarbij het
proces van planning tot en met keuringshistorie van
arbeidsmiddelen inzichtelijk wordt gemaakt.
Met TB-Plus Mobile kunt u ieder object inspecteren en
vastleggen met de PDA!
Voorbeelden zijn:

Ladders

Trappen

Vast opgestelde machines

Blusmiddelen

Noodverlichting

Bliksemafleiding installaties

Valbescherming

APK van woningen
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APK van CV installaties
Etc.

De voordelen van TB-Plus Mobile met een PDA:

Betaalbaar voor elk soort bedrijf

Werken volgens de laatst geldende NEN normen

Snelle verwerking van werkbonnen

Met de PDA snelheid mogelijk.

Nederlandstalige software.

Eenvoudig te bedienen.
PDA staat voor Persoonlijke Data Assistent!
24. Overige opmerkingen
Het kan zijn dat uw medewerkers sommige acties niet kunnen
openen of uitvoeren. Dit heeft te maken met de verschillende
soorten rechten die u zelf in kunt stellen.
Dit doet u door te klikken op “Extra”, “Beheer”, “Gebruiker”
onder het tabblad “Groepen”.
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25. Aantekeningen
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26. Service

Fabrikant:

ToolCare

Correspondentie:

Griendweg 57
3295 KV
's-Gravendeel

Tel
Fax

078 673 2062
078 673 5778

Helpdesk

Helpdesk@toolcare.nl
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