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Voorwoord

Welkom bij EurotaxRepairEstimate
Geachte klant,
Hartelijk dank dat u voor EurotaxRepairEstimate hebt gekozen. In dit handboek staat alle noodzakelijke
gebruiksinformatie. Mocht u onverhoopt problemen ervaren, meldt u zich dan bij ons Customer Car
Center via info@eurotax.nl .
Als u informatie over andere producten en diensten van Eurotax wilt ontvangen, kunt u contact opnemen
met ons Customer Car Center via info@eurotax.nl.
Met vriendelijke groet,
EurotaxGlass’s Benelux
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Voordat u begint

Algemene informatie over EurotaxRepairEstimate
EurotaxRepairEstimate is een grafisch opgebouwde applicatie waarmee u gemakkelijk en nauwkeurig
schades aan voertuigen kunt berekenen.
Door het gebruik van duidelijke onderdelenafbeeldingen en een intelligente navigatiehulp wordt de
calculatie in enkele stappen gerealiseerd. De op basis van logische schadegroepen ingedeelde
afbeeldingen met handzaam gerangschikte onderdelen zorgt voor een werkvolgorde die is afgestemd op
de praktijk. Binnen enkele minuten kunt u al uw eerste schadecalculatie maken zonder de hulp van
derden.
In EurotaxRepairEstimate vindt u naast teksten met informatie over onderdelen en prijzen, arbeidstijden,
overlapwerkzaamheden en spuitkosten ook heldere onderdelenafbeeldingen. Daarnaast kunt u ook vrije
onderdelen- en spuitposities opgeven om speciale werkzaamheden in de schadecalculatie te kunnen
verwerken.
Opm.: EurotaxRepairEstimate is een berekeningsmodule en benodigd een basisapplicatie voor
voertuigselectie en opslag van calculaties. Eurotax stelt daarvoor EurotaxXchange ter beschikking. Zie
betreffende handleiding voor het gebruik van de basisapplicatie.

Over dit handboek
Het handboek is onderverdeeld in vier delen:
•

Beschrijving van gebruikersapplicatie van EurotaxRepairEstimate.

•

Beschrijving van de schermen in EurotaxRepairEstimate.

•

Algemeen verloop van een schadecalculatie.

•

Landspecifieke aanpassingen in EurotaxRepairEstimate.

Neem vooral notie van de grijze velden met ‘Aanwijzing’.

Naast dit handboek heeft u ook de beschikking over:
•

Een handboek voor het waardebepalingspakket EurotaxXchange.

•

Een handboek over AZT spuitwerk; met daarin beschreven alle specifieke methodes waar AZT
gebruik van maakt. Dit document kunt u op dezelfde locatie vinden als dit handboek.
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Hardware- en software-eisen
Voor het gebruik van de online-versie van EurotaxRepairEstimate, moet aan de volgende hardware- en
software-eisen worden voldaan.
EurotaxRepairEstimate
Pc (hardware)

Minimumeis

IBM-compatible pc

Pentium III processor, 1,4 GHz

Werkgeheugen

256 Mb

Harde schijf

500 Mb vrije ruimte

VGA-monitor
Kleurinstellingen
Resolutie

High colour (16 bit)
1024 x 768

Muis

Noodzakelijk

Internetverbinding

DSL (ten minste 256 Kbit)

Om met de online-versie van EurotaxRepairEstimate te kunnen werken, moet aan de volgende softwareeisen zijn voldaan.
•

Besturingssysteem: Windows NT 4.0 (SP 4 of hoger), Windows 2000 of
Windows XP, Windows 7

•

MS Internet Explorer 7.0

•

Adobe SVG viewer 3.0 plug-in (of hoger)

Opmerking: Het verdient aanbeveling deze software vooraf te installeren. De software is (gratis)
verkrijgbaar bij respectievelijk Microsoft en Adobe.
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Beschrijving van gebruikersapplicatie EurotaxXchange

Relatie EurotaxXchange en EurotaxRepairEstimate
De applicatie EurotaxXchange dient voor het selecteren van voertuigen en het geautomatiseerd opslaan
van de schade calculaties. EurotaxXchange heeft een kentekenfilter waarmee effectief voertuigen worden
gevonden.
Nevenfunctie EurotaxXchange
De applicatie EurotaxXchange dient voor het bepalen van de waarde van het voertuig. Daarmee is te
beoordelen of het voertuig total-loss kan/moet worden verklaard.
Handleiding EurotaxXchange
De applicatie EurotaxXchange heeft een eigen handleiding. Zie betreffend document.
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Beschrijving van gebruikersapplicatie

Opbouw van het beeldscherm

1
5
2
6

3
7

8
4

Legenda
1. (Pull down) menu’s
3. Keuzevenster
5. Productlogo
7. 'Criteria’-lijst

2.
4.
6.
8.

Symbolen balk
Calculatievenster
Detailvenster
Tekstboom

Menubalk

Het menu (1) bestaat uit meerdere submenu's, waarin zich alle commando's bevinden die u voor het
werken met de applicatie nodig hebt. Een korte beschrijving van de afzonderlijke menupunten vindt u op
verderop.
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Symbolenbalk

De symbolenbalk (2) geeft u de mogelijkheid om vaak gebruikte functies te kiezen, door eenvoudig
aanklikken van de symbolen. De meeste van deze functies kunnen ook via de menupunten in de
menubalk worden gekozen. Een overzicht van de afzonderlijke symbolen vindt u verderop.
Keuzevenster

Op het eerste niveau van het keuzevenster (3) wordt de overzichtsafbeelding van de betreffende groep
(carrosserie, mechanisch, interieurdelen, speciale groepen) weergegeven. Een groep kan in in de
menubalk onder 'Groep' of in de symbolenbalk worden gekozen.

Op het tweede niveau van het keuzevenster worden belangrijke schadegroepen weergegeven in
selecteerbare miniaturen; het betreft hier veel voorkomende schadegevallen, die met elkaar
gecombineerd zijn. Van elke onderdelenafbeelding zijn miniaturen van de onderdelen en
onderdelengroepen beschikbaar. Als u met de muis over een miniatuur schuift, worden de betreffende
onderdelen en onderdelengroepen meteen op detailniveau (6) weergegeven en kunt u het gewenste
onderdeel kiezen door op de betreffende afbeelding te klikken.
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Calculatievenster

Het Calculatievenster (4) bevat het overzicht van de geselecteerde onderdelen en spuitwerkzaamheden
inclusief locatie (links, rechts, midden), reparatiesoort, arbeidstijd en prijsinformatie, alsmede het
totaalbedrag van de schadecalculatie. Hier kunt u zonodig items wissen of de calculatie van een specifiek
item openen om de gegevens te wijzigen.
Productlogo

Het productlogo (5) kan verborgen worden om het werkbare venster van EurotaxRepairEstimate te
vergroten. Daartoe kunt u het menupunt 'Weergave-Productlogo' of het symbool 'Logo verbergen' en
'Logo tonen' in de symbolenbalk gebruiken.
Detailvenster

In het detailvenster (6) worden gedetailleerde afbeeldingen van de onderdelen en onderdelengroepen
weergegeven. Tevens wordt onderdeelinformatie (bijvoorbeeld onderdeelbenaming, prijs, tijd voor
vervangen van het onderdeel enz.) in een ‘Tooltip’ (miniatuur venster met informatie) weergegeven, als u
met de muis over een onderdeel of een onderdelengroep schuift. Om een onderdeel of een
onderdelengroep in de calculatie op te nemen, kunt u dubbelklikken op het gewenste onderdeel.
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Onderdeelcriteria

In de 'Criteria’-lijst (7) worden alle criteria vermeld, die tijdens het selecteren van onderdelen gekozen
zijn. Een onderdeel is bijvoorbeeld in verschillende stadia van spuitwerk verkrijgbaar. De keuze van de
juiste criteria maakt de calculatie meer nauwkeurig.
Tekstboom

In de tekstboom (8) worden trapsgewijs de namen van de schadegroepen, onderdelengroepen en
onderdelen weergegeven. Onderdelen kunnen grafisch worden gekozen, maar ook direct in de
tekstboom. Als u in de tekstboom een onderdeel markeert, wordt de bijbehorende afbeelding (indien
aanwezig) in het detailvenster getoond. Als voor een bepaald onderdeel geen afbeelding beschikbaar is,
wordt het detailvenster gesloten en is de tekstboom extra groot.
Opmerking: Als er voor een onderdeel geen afbeelding beschikbaar is, wordt vóór de benaming in de
tekstboom een specifiek symbool getoond.
Symbool =
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Menubalk
Dit onderwerp bevat korte informatie over alle menupunten die in de menubalk van
EurotaxRepairEstimate ter beschikking staan. De verschillende submenupunten onder een menu staan in
de tabel vermeld.
Menu 'Bestand'
Het menu 'Bestand' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Opslaan

Slaat de actueel geopende schadecalculatie op. Een calculatie kan ook door
klikken op het symbool 'Opslaan' in de symbolenbalk worden opgeslagen.

Reset

Annuleren van de calculatie. Alle berekende onderdelen, spuitwerkzaamheden,
gekozen onderdeelcriteria enz. worden gewist; indien bevestigd via “OK”. Na
het opnieuw beginnen wordt er een nieuwe calculatie gestart voor hetzelfde
voertuigtype. Het annuleren wordt alleen uitgevoerd, nadat de
waarschuwingsmelding is bevestigd die na het selecteren van 'Opnieuw
beginnen' verschijnt.
Aanwijzing: Bij het 'resetten’ wordt de gebruikersapplicatie op de ingestelde
standaardinstellingen teruggezet. De ingestelde taal blijft ongewijzigd.

Print

Print de calculatie zonder eerst een printvoorbeeld te laten zien. Voor het
selecteren van de printer wordt het standaardprintscherm van het
computerbesturingssysteem geopend.

Voertuigselectie

Opent het scherm 'Voertuigselectie'. Hier kan een nieuwe auto voor een
calculatie worden geselecteerd.

Menu 'Calculatie'
Het menu 'Calculatie' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Uurtarieven en
kortingen

Opent het venster 'Uurtarieven en kortingen' (zie pagina 19). Hier kunnen de
uurtarieven voor de verschillende werkzaamheden, kortingen op onderdelen en
arbeidstijden alsmede het wettelijke btw-percentage worden ingevoerd.

Voorb. spuitwerk

Opent het venster 'Voorbereiding spuitwerk' (zie pagina 20). Hier kunnen
speciale instellingen voor spuitwerkzaamheden worden ingevoerd.

Speciale functies

Opent het venster 'Speciale functies' (zie pagina 22). Hier kunt u speciale
instellingen voor de schadecalculatie selecteren en definiëren.
Aanwijzing: Speciale functies kunnen landspecifiek zijn en zijn daardoor
mogelijk niet in alle versies van EurotaxRepairEstimate beschikbaar.

Overlaptijd

Opent het venster 'Overlaptijd’ (zie pagina 22). Hier kunnen overlapaftrektijden
handmatig worden gewijzigd of de vooraf ingestelde waarden worden bevestigd.
Dit venster kan ook door klikken op het symbool 'Overlapaftrek' in de
symbolenbalk worden geopend (zie pagina 14).

Overzicht criteria

Opent het venster 'Overizcht criteria’ (zie pagina 21). Hier worden alle criteria
weergegeven die tijdens de calculatie kunnen worden opgevraagd.
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Onderdeelcriteria

Opent het venster ‘Onderdeel criteria’ (zie pagina 21). Hier worden alle
gecalculeerde onderdelen met de geselecteerde criteria weergegeven.

Alternatief voertuig

Opent het voertuigselectie scherm als ‘Alternatief voertuig’ (zie pagina 16) voor
het selecteren van een alternatief voertuig. Zijn in de dataset van het
geselecteerde voertuig enkele onderdelen niet beschikbaar, dan kunnen deze
uit de dataset van het alternatieve voertuig worden overgenomen.

Menu 'Groep'
Het menu 'Groep' bevat volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Carrosserie

Opent het voertuigspecifieke overzicht van de carrosseriedelen in het
'Keuzevenster'. Deze opdracht kan ook via het symbool 'Carrosserie' in de
symbolenbalk (zie pagina 14) worden uitgevoerd.

Mechanisch

Opent het voertuigspecifieke overzicht van de mechanische delen in het
'Keuzevenster'. Deze opdracht kan ook via het symbool 'Carrosserie' in de
symbolenbalk (zie pagina 14) worden uitgevoerd.

Interieurdelen

Opent het voertuigspecifieke overzicht van de interieurdelen in het
'Keuzevenster'. Deze opdracht kan ook via het symbool 'Interieurdelen' in de
symbolenbalk (zie pagina 14) worden uitgevoerd.

Spuitwerk

Opent het voertuigspecifieke overzicht voor de calculatie van spuitwerk in het
'Keuzevenster'. Deze opdracht kan ook via het symbool ‘Spuitwerk’ in de
symbolenbalk (zie pagina 14) worden uitgevoerd.
Opmerking: in deze modus is alleen calculatie van het spuitwerk mogelijk, er
kunnen geen onderdelen worden toegevoegd aan de calculatie.

Speciale groepen

EurotaxGlass‘s

Opent het submenu 'Speciale groepen'. Hier kunnen speciale onderdelen en
werkzaamheden voor het geselecteerde voertuig worden gecalculeerd (zie
volgende hoofdstuk).
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Submenu 'Speciale groepen'
Het submenu 'Speciale groepen' in het menu 'Groep' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Nevenwerkzaamheden

Opent het scherm ‘Nevenwerkzaamheden’. Hier kan worden gekozen
uit diverse nevenwerkzaamheden die als standaard aanwezig zijn.
(zie pagina 60).

Vrije posities

Opent het tekstscherm ‘Vrije posities’. (zie pagina 60).

Vrije onderdelen- posities

Invoer/selectie van vrije onderdelenposities (zie pagina 59).

Vrije spuitwerk- posities

Invoer/selectie van vrije spuitwerkposities (zie pagina 60).
Aanwijzing: Alleen beschikbaar bij spuitsysteem AZT.

Speciale tabel plaatwerk

Selectie van speciale spuitwerkzaamheden voor plaatwerk (zie
pagina 60).
Aanwijzing: Alleen beschikbaar bij spuitsysteem AZT.

Speciale tabel kunststof

Selectie van speciale spuitwerkzaamheden voor kunststof delen (zie
pagina 60).
Aanwijzing: Alleen beschikbaar bij spuitsysteem AZT.

Veiligheid

Calculatie van voertuigdelen, die tot de groep 'Veiligheid' behoren
(zie pagina 59).

Regeleenheden

Calculatie van voertuigdelen, die tot de groep 'Regeleenheden'
behoren (zie pagina 59).

Sensoren

Calculatie van voertuigdelen, die tot de groep 'Sensoren' behoren
(zie pagina 59).

Schakelaars

Calculatie van voertuigdelen, die tot de groep 'Schakelaars' behoren
(zie pagina 59).

Menu 'Bewerken'
Het menu 'Bewerken' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Vrije posities

Opent het venster ' Vrije posities en werkomschrijvingen'. Hier kunt u eigen posities
aanmaken, bewerken en wissen (posities, die gecalculeerd moeten worden, maar
niet standaard in EurotaxRepairEstimate beschikbaar zijn). Dit venster kan ook door
klikken op het symbool 'Vrije posities en werkomschrijvingen' in de symbolenbalk
worden geopend (zie pagina 14).

Positie
bewerken

Opent de positie die actueel in het calculatievenster is gemarkeerd, in het
calculatievenster (zie pagina 24).

Positie wissen

Wist de positie (onderdeel of spuitwerk), die actueel in het calculatievenster is
gemarkeerd. Er verschijnt een melding waarin het wissen moet worden bevestigd. U
kunt een gemarkeerde positie ook wissen door op het betreffende symbool in de
linker bovenhoek van het calculatievenster te klikken.

Posities naar
prikbord

Kopiëren van alle posities (onderdeel;mastercode;prijs) naar extern programma.
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Menu 'Beeld'
Het menu 'Beeld' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Productlogo

Verbergen of tonen van het productlogo in het bovengedeelte van het
beeldscherm. Daardoor hebt u de mogelijkheid om het werkbare gedeelte te
vergroten. Deze functie is ook beschikbaar via het symbool 'Logo tonen' en
'Logo verbergen' in de symbolenbalk (zie pagina 14).

Tekstboom

Uitbreiden of beperken van de tekstboom. Bij een uitgebreide tekstboom wordt
het detailvenster verborgen. De tekstboom kan ook worden uitgebreid door in
de linker bovenhoek van de tekstboom op het betreffende symbool te klikken
resp. te verbergen door op het betreffende symbool te klikken.

Calculatierapport

Opent een voorbeeld van het calculatierapport. Deze opdracht kan ook via het
symbool 'Calculatie' in de symbolenbalk (zie pagina 14) worden uitgevoerd.

Menu 'Extra's'
Het menu 'Extra's' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Instellingen

Opent een venster waarin de algemene programma-instellingen kunnen worden
uitgevoerd (bijvoorbeeld taal van de gebruikersapplicatie, weergave-opties
enz.).

Menu 'Info'
Het menu 'Info' bevat de volgende menupunten:
Menupunt

Beschrijving

Help

Opent het venster 'Handboek' waarin u helpdocumenten voor het werken met
EurotaxRepairEstimate vindt. Dubbelklikken op de documentnaam om een
document te downloaden.
Aanwijzing: Indien er maar één helpdocument beschikbaar is, wordt dit
automatisch geopend.

Over...

Toont informatie over de softwareversie van EurotaxRepairEstimate.

Bijlagen

Opent het venster 'Documenten downloaden' dat infodocumenten beschikbaar
stelt om te downloaden. Hier vindt u bijvoorbeeld spuitvoorschriften of
technische aanwijzingen.

Gegevensniveau

Informeert over de geldigheid van de actuele EurotaxRepairEstimate-licentie en
biedt de mogelijkheid voor het toevoegen van een nieuwe licentie.
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Symbolenbalk
De volgende tabel geeft een overzicht van de symbolen in EurotaxRepairEstimate.
Symbool Beschrijving
Carrosserie - Opent het overzicht van de carrosseriedelen van het geselecteerde voertuig
in het keuzevenster.
Interieurdelen - Opent het overzicht van de interieurdelen van het geselecteerde voertuig
in het keuzevenster.
Mechanisch - Opent het overzicht van de mechanische onderdelen van het geselecteerde
voertuig in het keuzevenster.
Spuitwerk - Opent het overzicht van de carrosseriedelen die gespoten kunnen worden, in
het keuzevenster.
Speciale groepen - Toont verschillende symbolen. Via deze kunnen speciale onderdelen
en werkzaamheden voor de calculatie in EurotaxRepairEstimate geselecteerd worden.
Zoeken naar onderdelen - Opent het resultaatvenster van het zoeken naar onderdelen.
Hier kan op tekstgedeelten en onderdeelnummers worden gezocht. Het symbool wordt
geactiveerd als ten minste drie tekens in het invoerveld naast het symbool zijn ingevoerd
(keuzeveld in de offline-versie).
Terug - Gaat een stap terug in de lijst van de uitgevoerde acties.

Overlapaftrek - Opent een venster waarin alle reeds gecalculeerde overlapaftrektijden
worden getoond. Indien gewenst kunnen de overlapaftrektijden hier worden gewijzigd of
gewist. Het venster kan ook via het menupunt 'Calculatie-Overlapaftrek' worden geopend.
Vrije posities en werkomschrijvingen - Opent het venster 'Vrije posities en
werkomschrijvingen' (zie pagina 29). Dit venster wordt gebruikt om vrije onderdeel- en
spuitwerkposities alsmede werkomschrijvingen (die in het calculatievenster kunnen
worden getoond) in te voeren.
Aanwijzing: Deze functie is mogelijkerwijs in uw versie van EurotaxRepairEstimate niet
beschikbaar. In dit geval wordt het symbool niet in de symbolenbalk weergegeven. Om
een vrije positie aan de calculatie toe te voegen kunt u op het betreffende symbool bij
'Speciale groepen' klikken en het gewenste onderdeel aan het tekstboomoverzicht
toevoegen.
Calculatierapport - Opent het voorbeeld van het calculatierapport (zie pagina 50).

Opslaan - Slaat de actueel geopende calculatie op.

Logo tonen - Toont het productlogo in het bovengedeelte van het beeldscherm. Dit
symbool wordt weergegeven als het productlogo verborgen is.
Logo verbergen - Verbergt het productlogo in het bovengedeelte van het scherm. Dit
symbool wordt weergegeven als het productlogo wordt getoond. Door het verbergen van
het productlogo kan het werkbare gedeelte van EurotaxRepairEstimate worden vergroot.
Printen - Opent het standaardprintvenster voor het printen van het calculatierapport.
Dit symbool is alleen beschikbaar als het calculatierapport geopend is.
PDF-rapport - Opent het calculatierapport als PDF-document in de browser via de Adobe
Reader plug-in.
Dit symbool is alleen beschikbaar als het calculatierapport geopend is.
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Symbool Beschrijving
MS Word-rapport - Opent het calculatierapport als een Microsoft Word-document in de
browser via de MS-Word plug-in.
Dit symbool is alleen beschikbaar als het calculatierapport geopend is.
Aanwijzing: Deze functie is mogelijkerwijze niet beschikbaar. In dat geval wordt het
calculatierapport als HTML-pagina getoond.
Zoomfuncties - Deze symbolen zijn alleen in het detailvenster beschikbaar. Hiermee kan
de weergave worden vergroot, verkleind en worden teruggebracht naar de standaardmaat.

Beeldschermgrootte - Deze symbolen zijn in het detailvenster, het calculatievenster en in
de tekstboom beschikbaar. Ze kunnen worden gebruikt om de betreffende vensters te
maximaliseren (naar volledig scherm) of op schaal (terug naar standaardmaat) weer te
geven. Wordt het detail- of calculatievenster gemaximaliseerd, dan bedekt het
gemaximaliseerde venster alle andere beeldschermgedeelten. Als u de tekstboom
maximaliseert, wordt alleen het detailvenster verborgen. De beide andere
beeldschermgedeelten blijven ongewijzigd.
Miniatuurweergaven bladeren - Deze symbolen worden in de tekstboomweergave
weergegeven, als in het keuzevenster voor een bepaalde onderdeelafbeelding meerdere
miniatuurweergaven beschikbaar zijn. Door klikken op het terug- resp. vooruitsymbool kunt
u tussen de verschillende miniatuurweergaven heen en weer bladeren. Vervolgens worden
in het detailvenster de betreffende afbeeldingen weergegeven.
Geen afbeelding - Dit symbool wordt in het tekstboomvenster getoond, als voor een
bepaald onderdeel geen afbeelding ter beschikking staat.
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5

Vensters in EurotaxRepairEstimate

Venster 'Voertuigselectie'
Het venster 'Voertuigselectie' wordt geopend, als het menupunt 'Bestand-Voertuigselectie' wordt
geselecteerd. In dit venster kan een nieuw voertuig worden geselecteerd, waarvoor een calculatie moet
worden gemaakt.

Aanwijzing:
Het venster 'Voertuigselectie' is mogelijkerwijze in uw versie van EurotaxRepairEstimate niet
beschikbaar. Als EurotaxRepairEstimate in combinatie met een andere applicatie (bijvoorbeeld
EurotaxRepairEstimate Manager, EurotaxAutocalc, EurotaxAutowert of andere producten van derden)
wordt gebruikt, wordt het te calculeren voertuig al voor het starten van EurotaxRepairEstimate
geselecteerd.
Het venster bevat de volgende velden:
Veld

Beschrijving

Huidig voert.

Toont het actuele voertuig van de actieve calculatie.

Voertuigsoort

Keuze uit de verschillende voertuigsoorten (personenwagens, terreinwagens,
bestelwagens, enz.).

Merk

Keuze uit de voertuigmerken.

Model

Keuze uit de voertuigmodellen.

Type

Toont na de model selectie alle bijbehorende voertuigtypen. Op het
voertuigtype klikken waarvoor de calculatie moet worden gemaakt.

Kenteken deel 1

Keuze van jaar en maand van de uitgifte van kenteken deel 1 van het te
selecteren voertuig.

Gegevensniveau

Informatief - de controlehokjes geven aan hoeveelonderdelen er voor de
calculatie ter beschikking staan (Basis = minste hoeveelheid; Express =
eerste volledige dataset; Compleet = geoptimaliseerde dataset)

Onderdeelgegevens

Informatief - de controlehokjes geven aan welke delen voor het geselecteerde
voertuig beschikbaar zijn (voorzijde, midden, achterzijde).
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Veld

Beschrijving

Alternatief voertuig

Opent het venster 'Voertuigselectie' voor het selecteren van een
fantoomvoertuig als het exacte voertuig niet in de databank aanwezig is.
Ook kan een alternatief voertuig worden geselecteerd om onderdelen te
vinden die mogelijkerwijs niet in de dataset van het geselecteerde
hoofdvoertuig voorkomen. Bij het calculeren van de onderdelen van een
alternatief voertuig onthoudt EurotaxRepairEstimate de geselecteerde dataset
van het hoofdvoertuig.
Zodoende kunnen ook voertuigen worden gecalculeerd waarvoor op dat
moment geen onderdeelgegevens beschikbaar zijn.

In het venster 'Voertuigselectie' vindt u ook gedetailleerde informatie betreffende de beschikbare
gegevensdekking per voertuig. In de voertuigselectietabel staan in de kolom 'Gegevensniveau' de
getallen 1 t/m 7 alsmede de letters L, T, B, E en C vermeld. In de onderstaande tabel staat een verklaring
van deze cijfers en letters:
Cijfer of letter

Verklaring

1

Voor het deel ‘Carrosserie voorzijde’ zijn onderdelen en onderdeel-prijzen
beschikbaar.

2

Voor het deel ‘Carrosserie midden’ zijn onderdelen en onderdeelprijzen beschikbaar.

3

Voor het deel ‘Carrosserie achterzijde’ zijn onderdelen en onderdeel-prijzen
beschikbaar.

4

Voor het deel ‘Vooras/stuurinrichting’ zijn onderdelen en onderdeel-prijzen
beschikbaar.

5

Voor het deel ‘Achteras’ zijn onderdelen en onderdeelprijzen beschikbaar.

6

Voor het deel ‘Versnellingsbak/motor’ zijn onderdelen en onderdeelprijzen
beschikbaar.

7

‘Nevenwerkzaamheden’ zijn met arbeidstijden beschikbaar.

L

De meerderheid van alle onderdelen is voorzien van AZT-spuitgegevens.

T

De meerderheid van alle onderdelen is voorzien van arbeids- en overlaptijden.
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Cijfer of letter

Verklaring

B(asis)

Voertuigtypen die zijn voorzien van de letter ’B’, staan in EurotaxRepairEstimate met
het gegevensniveau ‘Basis’ ter beschikking. Met ‘Basis’ worden alle voertuigtypen
aangeduid, die verschillende gegevensniveaus hebben. In het algemeen zijn
voertuigtypen met dit gegevensniveau niet voorzien van detailafbeeldingen en
overlaptijden. Afhankelijk van het gegevensniveau zijn calculaties van kleine tot
middelgrote voertuigschades mogelijk.

E(xpress)

Voertuigtypen die zijn voorzien van de letter ‘E’, staan in EurotaxRepairEstimate met
het gegevensniveau ‘Express’ ter beschikking.
Als ‘Express’ worden alle voertuigtypen aangeduid, waarvoor de belangrijkste
onderdelen beschikbaar zijn. Met deze dekking zijn calculaties van kleine schades
aan de carrosserie en interieurdelen alsmede de belangrijkste reparaties van
slijtagedelen mogelijk. ‘Express’ voertuigtypen zijn zonder onderdeelafbeeldingen en
overlaptijden beschikbaar.

C(ompleet)

Voertuigtypen die zijn voorzien van de letter 'C', staan in EurotaxRepairEstimate met
het gegevensniveau 'Compleet' ter beschikking. Als 'Compleet' worden alle
voertuigtypen aangeduid, waarvoor alle voertuigschades kunnen worden
gecalculeerd. Voor deze voertuigtypen zijn onderdelenafbeeldingen en overlaptijden
beschikbaar.

Ontbreken bovenstaande nummers en letters bij een voertuigtype, dan zijn voor deze gedeelten geen
gegevens beschikbaar.
Naast de informatie voor de gegevensdekking geeft de typetabel ook informatie over het carrosserietype
met aantal portieren, de motorinbouwstand en het aandrijftype, alsmede de cilinderinhoud (ccm), het
vermogen (pk en kW) van het betreffende voertuigtype.
De betekenis van de afkortingen in de kolom 'Motor/aandr.' is in de volgende tabel kort beschreven:
Afkorting

Beschrijving

VQ

Motor voorin in dwarsrichting

VL

Motor voorin in lengterichting

HQ of RQ

Motor achterin in dwarsrichting

HL of RL

Motor achterin in lengterichting

MQ

Motor midden in dwarsrichting

ML

Motor midden in lengterichting

F

Voorwielaandrijving

R

Achterwielaandrijving

4

Vierwielaandrijving
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Venster 'Uurtarieven en kortingen'
Het venster 'Uurtarieven en kortingen' wordt geopend, als het menupunt 'Calculatie-Uurtarieven en
kortingen' wordt geselecteerd. Hier kunt u de uurtarieven voor de verschillende werkzaamheden,
kortingen op onderdelen en arbeidstijden alsmede het wettelijke BTW-percentage invoeren.
Een klein pensymbool rechts naast de betreffende positie (uurtarief, korting of btw) geeft aan, dat deze
waarde kan worden gewijzigd.

Aanwijzing:
Wijzigingen die tijdens een calculatie in het venster 'Uurtarieven en kortingen' worden uitgevoerd,
worden meteen in het calculatierapport doorgevoerd zodra het venster met 'OK' wordt gesloten.

Het venster bevat de volgende velden:
Veld

Beschrijving

Uurtarieven en
kortingen

Hier kunt u de uurtarieven voor de verschillende werkzaamheden invoeren.

Logica
Werkeenheden

Hier kunt u de eenheden (units) voor de calculatie vastleggen:
- 10-based: 1 unit is 6 minuten (1 uur gedeeld door 10 units).
- 12-based: 1 unit is 5 minuten (1 uur gedeeld door 12 units).
- ETG: 1 unit is 1 uur (1 uur gedeeld door 1 unit).

Korting prijs

Definieert de kortingen op onderdelen- en spuitwerkposities alsmede de BTW
op materiaalkosten.
Voorbeeld: Een korting van 11% op de onderdeelkosten verlaagt de totaalprijs
van alle onderdelen met 11%. Zie ook onderwerp "Calculatierapport" op pagina
50.

Korting arbeidstijd

Definieert de kortingen op arbeidstijden alsmede de BTW op uurtarieven.
Voorbeeld: Een korting van 11% op de arbeidstijden verlaagt de totale
arbeidskosten met 11%. Zie ook onderwerp "Calculatierapport" op pagina 50.

Klein en
verbruiksmateriaal

Opslag voor klein materiaal en verbruiksmateriaal. U kunt kiezen voor een
percentage van de totale reparatiekosten (waarbij kortingen niet worden
meegenomen) of voor een vast bedrag (pull down menu met “%” en “€”).
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Veld

Beschrijving

Pensymbool

Geeft aan dat een uurtarief, korting of BTW-percentage kan worden gewijzigd.

Venster 'Voorbereiding spuitwerk'
Het venster 'Voorbereiding spuitwerk' wordt geopend, als het Menupunt 'Calculatie-Voorb. spuitwerk'
wordt geselecteerd. Hier kunt u de algemene instellingen met betrekking tot het spuiten bepalen, die bij
de calculatie van spuitwerkposities voor een voertuig worden gebruikt.
In basis gebruikt EurotaxRepairEstimate het spuitsysteem AZT.

Aanwijzing:
Leg de instellingen in het venster 'Voorbereiding spuitwerk' vast, voordat u met een calculatie begint;
dus voordat u de eerste spuitwerkpositie in uw calculatie opneemt.
Het is echter ook mogelijk deze parameter tijdens een calculatie in te voeren resp. te wijzigen. In dit
geval worden alle spuitwerkposities aangepast.
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Het venster bevat de volgende velden:
Veld

Beschrijving

Hoofdwerkzaamheden

Definieert, hoe en waar het spuitwerk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld direct aan
het voertuig of aan een gedemonteerd onderdeel.

Overlapwerkzaamheden

Definieert de materiaalsoort (plaatstaal of kunststof), die de
hoofdwerkzaamheden bepalen.

Laksoort plaatwerk

Definieert de spuitmethode van het plaatwerk.

Laksoort kunststof

Definieert de spuitmethode van de kunststof delen.

Lakmateriaaltoeslag

Definieert de toeslag voor spuitmateriaal als procentuele waarde van de totale
spuitmateriaalkosten.

Overige velden

Overige instellingen met betrekking tot de gebruikte kleuren,
afdekwerkzaamheden enz.
Aanwijzing: Afhankelijk van de landspecifieke eisen met betrekking tot het
spuitwerk kunnen er aanvullende instellingen in dit venster opgenomen zijn.

Venster 'Criterialijst'

Het venster 'Criterialijst' wordt geopend, als het menupunt 'Calculatie’ - ‘Criterialijst’' wordt geselecteerd.
Het venster toont alle voertuigcriteria, die tijdens de calculatie gebruikt worden. In de lijst staan alle
criteria, onafhankelijk ervan of deze geselecteerd zijn of niet.

Venster 'Onderdelencriteria'

Het venster 'Onderdelencriteria' wordt geopend, als het menupunt 'Calculatie-Onderdelencriteria' wordt
geselecteerd.
In dit venster worden alle gecalculeerde onderdelen inclusief de geselecteerde criteria weergegeven.
Opm.: Dit venster dient alleen ter informatie, dat betekent dat de getoonde velden niet kunnen worden
gewijzigd of gewist.
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Aanwijzing:
Indien van toepassing staat in dit venster tussen haakjes een letter die aangeeft of het betreffende
criterium betrekking heeft op een onderdeel [p], een arbeidstijd [t] of een overlaptijd [i].

Venster 'Speciale functies'

Het venster 'Speciale functies' wordt geopend, als het menupunt 'Calculatie-Speciale functies' wordt
geselecteerd. Dit venster wordt gebruikt om speciale functies (bijvoorbeeld de ‘Overlap calculatie’) of
landspecifieke functies te activeren of deactiveren.

Venster 'Overlapaftrek'
Het venster 'Overlapaftrek' wordt geopend, als het menupunt 'Calculatie-Overlapaftrek' wordt
geselecteerd of er in de symbolenbalk op het symbool 'Overlapaftrek' wordt geklikt.

Overlappen de werkzaamheden van twee onderdeelposities elkaar, dan worden de arbeidstijden
aangepast om een dubbele berekening te voorkomen. In het venster 'Overlapaftrek' worden de
aangepaste arbeidstijden voor elke onderdeelpositie weergegeven. Deze overlapaftrektijden worden door
de Eurotax-schade-experts berekend.
Indien gewenst kunnen de vermelde overlapaftrektijden worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden dan
automatisch in het calculatierapport (zie pagina 50) en in het calculatievenster (zie pagina 24)
geactualiseerd.
Aanwijzing:
Om ervoor te zorgen dat de juiste overlapaftrektijden worden vermeld, moet het venster worden
ververst. Daartoe moet het 'Calculatierapport' (zie pagina 50) eenmaal weergegeven worden, voordat
het venster 'Overlapaftrek' geopend wordt. Dezelfde handeling is nodig nadat overlapaftrektijden in het
calculatievenster of in het venster 'Overlapaftrek' handmatig gewijzigd zijn.
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De onderdelenlijst in dit venster bevat alle gecalculeerde onderdelen, de betreffende arbeidstijden en
overlapaftrektijden (indien van toepassing). Als u een overlapaftrek wilt wijzigen, kunt u de betreffende
onderdeelpositie in de lijst markeren. In dit geval kan het keuzeveld boven in het venster worden gebruikt
om specifieke werkzaamheden en bijbehorende arbeidstijden ten behoeve van de gemarkeerde positie te
selecteren. Het keuzeveld kan afhankelijk van het geselecteerde voertuigtype en onderdeel meerdere
werkomschrijvingen bevatten.
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Nadat u een werkomschrijving hebt geselecteerd en de overlapaftrek hebt gewijzigd, kunt u de volgende
knoppen gebruiken om uw wijzigingen door te voeren:
•

'Aftrek' - trekt de overlaptijd af, die in het invoerveld is ingevoerd. Nadat u op de knop hebt gedrukt,
wordt de lijst met de werkomschrijvingen geactualiseerd.

•

'Volledig' - trekt de compleet gecalculeerde arbeidstijd af, die in de kolom 'Tijd' wordt weergegeven.
Nadat u op de knop hebt gedrukt, wordt de lijst met de werkomschrijvingen geactualiseerd.

•

'Reset - zet de overlapaftrek van de in de lijst gemarkeerde positie op de standaardwaarde terug.
Aanwijzing:
Posities met handmatig gewijzigde overlapaftrektijden worden in het calculatievenster en in het
calculatierapport met een asterisk (*) gemarkeerd.

Let op: dat de onderdelen uit alternatieve voertuigen niet in de calculatie van de overlapaftrektijden
worden verwerkt.

Venster 'Alternatief voertuig'

Het venster 'Alternatief voertuig' wordt geopend, als het menupunt 'Calculatie-Alternatief voertuig' wordt
geselecteerd. Het venster wordt gebruikt om een alternatief voertuig te selecteren indien het gewenste
voertuig niet in de database aanwezig is of om daarmee ontbrekende onderdelen in de actuele calculatie
te kunnen aanvullen.
Achtergrond: Indien enkele onderdelen van het geselecteerde, te calculeren voertuig niet in de
EurotaxRepairEstimate-databank beschikbaar zijn, kan in dit venster naar een soortgelijk voertuig worden
gezocht (voorbeeld: Audi A4 sedan en Audi A4 stationwagen). Na het selecteren van een alternatief
voertuig worden alle ontbrekende onderdelen van het actuele voertuig automatisch uit de dataset van het
alternatieve voertuig geladen. U kunt nu onderdelen voor uw schadecalculatie selecteren die voor het
actuele voertuig niet standaard beschikbaar waren.
Aanwijzing:
Houd er rekening mee dat u nog altijd bezig bent met het calculeren van het oorspronkelijke voertuig,
ook als ontbrekende onderdelen uit het alternatieve voertuig geladen worden.
In het calculatierapport worden alle onderdelen die uit het alternatieve voertuig stammen speciaal
gemarkeerd.

Behalve het veld 'Kenteken deel 1', is het venster identiek aan het venster ‘Voertuigselectie' (zie pagina
16).
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Venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren'
Het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren' wordt geopend, als u een onderdeel in de calculatie
opneemt of de gegevens van een al gecalculeerd onderdeel bewerkt.

Velden in het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren'; enkele velden zijn alleen dan beschikbaar als
een onderdeel- en spuitwerkcalculatie voor een onderdeel mogelijk is.
Veld

Beschrijving

Onderdeel

Onderdeelnaam en -nummer.

Locatie

Inbouwlocatie van het onderdeel aan het voertuig. Als een onderdeel voor
verschillende inbouwlocatie beschikbaar is ('links' of 'rechts' en 'voor' of 'achter'),
kan de locatie worden geselecteerd.

Reparatiesoort

Selectie van de reparatiesoort.
Aanwijzing: Als de reparatiesoort 'OVN (oud voor nieuw)' wordt geselecteerd,
wordt het venster 'Oud voor nieuw' geopend. Hier kunt u een korting
(percentage of vast bedrag) invoeren, als het deel door een gebruikt onderdeel
wordt vervangen.

Werkomschrijving

Hier kunt u een werkomschrijving invoeren. Als alternatief kunt u ook een
bestaande werkomschrijving selecteren, die al in het venster 'Vrije posities en
werkomschrijvingen' (zie pagina 29) gedefinieerd is. Daartoe kunt u de knop '!'
naast het invoerveld indrukken en uit de lijst een werkomschrijving selecteren.

Prijs [valuta]

Onderdeelprijs van het geselecteerde onderdeel uit de EurotaxRepairEstimatedatabank. De prijs kan na klikken in het invoerveld worden gewijzigd.
Aanwijzing: De onderdeelprijs wordt alleen weergegeven, als een onderdeel
vernieuwd (uit- en ingebouwd) of vervangen wordt (in het venster 'Oud voor
nieuw').
Als u in het veld 'Reparatiesoort' een andere reparatiesoort selecteert, blijft het
invoerveld 'Onderdeelprijs' leeg, omdat er geen nieuw onderdeel nodig is. Als
een onderdeelprijs handmatig wordt verhoogd, wordt deze positie in het
calculatievenster en in het calculatierapport voorzien van een asterisk (*).

EurotaxGlass‘s

25/63

(Versie 1.5 /Januari 2011)

EurotaxRepairEstimate

Arbeidstijd [uren]

De voor het geselecteerde onderdeel benodigde arbeidstijd in uren.
De arbeidstijd kan handmatig worden gewijzigd. Als u de arbeidstijd verhoogt,
verschijnt het venster 'Reden voor meerwerk', zodra u het venster 'Onderdeel
invoeren' bevestigd. Hier moet u een reden voor het benodigde meerwerk
invoeren. Deze informatie wordt ook in het calculatierapport opgenomen.
Voor Arbeidstijd gelden drie mogelijkheden voor wat betreft de uureenheden
(units, zie pagina 35):
- 10-based: 1 unit is 6 minuten (1 uur gedeeld door 10 units)
- 12-based: 1 unit is 5 minuten (1 uur gedeeld door 12 units)
- ETG: 1 unit is 1 uur (1 uur gedeeld door 1 unit)
Aanwijzing: In EurotaxRepairEstimate bestaan er vier verschillende soorten
arbeidstijden: fabrieks-nettotijd (opmerking: nettotijden); fabrieks-brutotijd
(standaard dus geen opmerking); Eurotax-nettotijd (opmerking: zelf bepaald
(netto)) en Eurotax-brutotijd (opmerking: zelf bepaald). De betreffende
opmerking met betrekking tot de arbeidstijd voor een onderdeel staat in het
invoervenster in het veld 'Opmerking (tijd)' vermeld.

Overlaptijd [uren]

Hier kunt u een overlapaftrek invoeren of de complete arbeidstijd aftrekken, als
u op de knop 'Volledig' klikt.
Als EurotaxRepairEstimate voor het geselecteerde onderdeel een overlaptijd
heeft, wordt deze waarde weergegeven en automatisch berekend. Om een
overlapaftrek handmatig te wijzigen, in het invoerveld klikken. Gecalculeerde
overlapaftrektijden worden ook in het venster 'Overlapaftrek (zie pagina 22)
weergegeven.

Opmerking(en)

Veld met informatie met betrekking tot de onderdeelprijs enz.

Opmerking (tijd)

Veld met informatie met betrekking tot de weergegeven arbeidstijd.

Vakgebied

Selectie van het vakgebied (b.v. spuiter, reparateur enz.) voor de uit te voeren
werkzaamheden.
EurotaxRepairEstimate vermenigvuldigt het uurtarief van het geselecteerde
vakgebied met de arbeidstijd, om de arbeidstijdkosten voor het onderdeel in het
calculatierapport te berekenen. De daarbij benodigde uurtarieven worden in het
venster 'Uurtarieven en kortingen' (zie pagina 19) vastgelegd.
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Veld

Beschrijving

Spuitwerkgroep

Selectie van het onderdeel dat moet worden gespoten.

Materiaal

Veld met informatie over het materiaal van het te spuiten onderdeel.

Spuitmethode

Weergave van de spuitmethode die moet worden gebruikt.

Spuitfase

Selectie van de spuitfase, afhankelijk van de omvang van de schade.

Werkwijze

Beschrijving van de spuitwerkwijze (indien van toepassing).

Methode

Beschrijving van de spuitmethode (indien van toepassing).

Prijs [valuta]

Spuitkosten voor het geselecteerde onderdeel uit de EurotaxRepairEstimatedatabank. De prijs kan worden gewijzigd door in het invoerveld te klikken.
Aanwijzing: De spuitprijs is afhankelijk van de instellingen, die bij de
'Spuitwerkpositie' in het venster worden uitgevoerd.

Arbeidstijd [uren]

Door EurotaxRepairEstimate voor het geselecteerde spuitwerk berekende
arbeidstijd. De arbeidstijd kan handmatig worden gewijzigd.
Als de arbeidstijd wordt verhoogd, verschijnt het venster 'Verklaring van
meerwerk', zodra u het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren' bevestigd.
Hier moet u een reden voor het benodigde meerwerk invoeren. Deze informatie
wordt ook in het calculatierapport vermeld.

Opmerking

Veld met informatie met betrekking tot het spuitwerk.

Onderdeel

Door op deze knop te klikken, wordt alleen het onderdeel in de calculatie
opgenomen.

Spuitwerk

Door op deze knop te klikken, wordt alleen het spuitwerk in de calculatie
opgenomen.

Onderd.+spuitw.

Door op deze knop te klikken, worden het onderdeel en het spuitwerk in de
calculatie opgenomen.
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Vensters 'Onderdeel invoeren' en 'Spuitwerk invoeren'
De beide vensters 'Onderdeel invoeren' en 'Spuitwerk invoeren' bevatten dezelfde invoervelden, zoals
vermeld in de beschrijving van het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren' (zie pagina 24).
Het venster 'Onderdeel invoeren' wordt geopend, als een te calculeren onderdeel niet kan/moet worden
gespoten (bijvoorbeeld mechanische onderdelen).
Voor Arbeidstijd gelden drie mogelijkheden voor wat betreft de uureenheden (units, zie pagina 35):
- 10-based: 1 unit is 6 minuten (1 uur gedeeld door 10 units)
- 12-based: 1 unit is 5 minuten (1 uur gedeeld door 12 units)
- ETG: 1 unit is 1 uur (1 uur gedeeld door 1 unit)

Het venster 'Spuitwerk invoeren' verschijnt, als u een onderdeel voor 'Spuitwerk' calculeert. In dit venster
worden onderdelen aangeboden die alleen gespoten kunnen/moeten worden (zie ook "Calculatie "Alleen
spuitwerk" op pagina 56).
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Venster 'Vrije posities en werkomschrijvingen'
Het venster 'Vrije posities en werkomschrijvingen' wordt geopend, als u het menupunt 'Bewerken-Vrije
posities' selecteert of in de symbolenbalk op het symbool 'Vrije posities en werkomschrijvingen' klikt.

Dit venster wordt gebruikt, om vrije onderdelen, spuitwerkzaamheden of werkomschrijvin-gen te bepalen.
Nieuwe posities kunnen worden aangemaakt, bestaande posities kunnen worden bewerkt of gewist.
Met behulp van een vrije positie is het mogelijk, onderdelen en spuitwerkzaamheden te calculeren, die
niet in de EurotaxRepairEstimate-databank beschikbaar zijn (zie ook "Calculeren van aanvullende
onderdelen en werkzaamheden" op pagina 58).
Vrije werkomschrijvingen kunnen in het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren' (zie pagina 24) of in
het venster 'Onderdeel invoeren' (zie pagina 28) worden geselecteerd en toegevoegd.
Het venster bevat de volgende velden.
Veld

Beschrijving

Keuzeveld "Vrije
posities en
werkomschrijvingen"

Hier wordt de categorie van de vrije posities geselecteerd, die in de tabel moet
worden weergegeven. Er staan drie categorieën ter beschikking: 'Vrije posities
onderdelen', 'Vrije posities spuitwerk' en 'Werkomschrijvingen'.
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Nieuw

Opent een venster voor het aanmaken van een nieuwe positie, die dan aan de
zojuist in het keuzeveld geselecteerde categorie wordt toegevoegd (zie
bovenstaand).

Bewerken

Opent de vrije positie die in de tabel gemarkeerd is (weergegeven door een
blauwe achtergrond), om deze te bewerken.
Een vrije positie kan ook worden bewerkt door dubbelklikken op de
betreffende regel in de tabel.

Wissen

Wist de positie, die in de tabel gemarkeerd is (weergegeven door een blauwe
achtergrond).

Om een vrije positie aan de calculatie toe te voegen, de groep 'Speciale groepen-Vrije positie onderdelen
of vrije positie spuitwerk' selecteren en in de tekstboom de betreffende positie selecteren.

Venster 'Instellingen'
Het venster 'Instellingen' wordt geopend, als u het menupunt 'Extra's-Instellingen' selecteert.
Het venster wordt gebruikt om EurotaxRepairEstimate te configureren (bijvoorbeeld selectie van de taal
voor de applicatie, instellingen voor het calculatierapport enz.).

Het venster is in meerdere tabs onderverdeeld. De velden van de afzonderlijke tabs worden hieronder
beschreven.
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Tabblad 'Calculatierapport'
Veld

Beschrijving

Onderwerp

Definieert de inhoud van het calculatierapport. Niet-gemarkeerde onderwerpen
worden niet in het rapport opgenomen.
‘Onderdelen en spuitwerk’ – overzicht van de gecalculeerde onderdelen met
informatie over de reparatiesoort, positie, prijs enz.
'Spuitwerkomschrijving' – gedetailleerde informatie over de gecalculeerde
spuitwerkzaamheden.
'Criterialijsten' – geselecteerde criteria van het voertuig.
'Onderdeelnr.-lijst' – onderdeelnummers en omschrijvingen.
'Legenda' - legenda met afkortingen, die in de arbeids- en spuitwerkomschrijvingen
worden gebruikt.

Positie

Geeft de volgorde in het calculatierapport aan van boven naar onder. De teksten
met betrekking tot 'Onderdelen en spuitwerk' worden altijd volledig bovenaan
vermeld. Bij alle andere geactiveerde onderwerpen kan de positie door het invoeren
van een positienummer (1-4) worden bepaald.

PDF-rapport

Lettertype-instellingen die bij het exporteren van het calculatierapport naar het PDFformaat worden gebruikt.

MS Wordrapport

In het keuzeveld kan een MS Word-rapport (ere.dot) worden geselecteerd, dat bij
het exporteren van het calculatierapport naar het MS Word-formaat wordt gebruikt.

Standaard

Zet alle instellingen in dit tabblad terug op de standaardwaarden.

Tabblad 'Taal'

In het tabblad 'Taal' kan de taal van de applicatie worden geselecteerd. Door klikken op de knop
'Standaard' wordt de taal van de applicatie op de standaardtaal teruggezet.
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Aanwijzing:
Nadat u de taal van de applicatie hebt gewijzigd, wordt de applicatie opnieuw geladen. De reeds
gecalculeerde posities blijven daarbij behouden.
Tabblad 'Miniatuurweergaven'

In het tabblad 'Miniatuurweergaven' kan de weergavepositie van de miniatuurweergaven voor de
onderdelengroepen in het keuzevenster worden geselecteerd. Verder kunt u instellen of de details van de
miniatuurweergaven moeten worden getoond als u de muis over een miniatuurweergave beweegt
(‘mouse-over’) of op de betreffende miniatuurweergave klikt (‘mouse-click’).
Door klikken op de knop 'Standaard' wordt de selectie teruggezet.
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Tabblad 'Beeldinfo'
In het tabblad 'Beeldinfo' kunt u selecteren welke informatie in beeldtekst wordt weergegeven, als u de
muis in het keuzevenster of detailvenster over een afbeelding beweegt.
Door klikken op de knop 'Standaard' wordt de selectie teruggezet.
Aanwijzing:
De wijzigingen van de tekstinstellingen worden geactiveerd na het opnieuw starten van
EurotaxRepairEstimate.

Tabblad 'Spuitsysteem'
In het tabblad 'Spuitsysteem' kunt u selecteren, welk spuitsysteem voor de calculatie moet worden
gebruikt. Als standaard wordt het spuitsysteem AZT (Allianz Zentrum für Technik) gebruikt.
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6

Verloop van een schadecalculatie
In dit hoofdstuk vindt u een gedetailleerde beschrijving voor het maken van een schadecalculatie:
•

Grafisch, met gebruikmaking van voertuigspecifieke schadegroepen- en onderdelenafbeeldingen.

•

Tekstueel, met gebruikmaking van onderdelengroepen- en onderdeelbenamingen in de tekstboom.

Opm.: Dit hoofdstuk behandelt alleen de grafische handelswijze tot in detail en verwijst zo nodig naar
speciale tekstfuncties.
Aanwijzing:
Voorwaarde voor een calculatie is, dat er een voertuig is geselecteerd, dat betekent dat de
onderdelengroep 'Carrosserie' van dit voertuig in het keuzevenster zichtbaar is.
Een schadecalculatie is in de volgende hoofdstappen onderverdeeld:
•

Stap 1: Vastleggen van uureenheden (units), uurtarieven en kortingen

•

Stap 2: Definiëren van spuitwerkinstellingen

•

Stap 3: Selecteren van onderdelen voor de calculatie (zie pagina 39)

•

Stap 4: Onderdelen- en spuitwerkcalculatie (zie pagina 43).

•

Stap 5: Weergeven van calculatierapport (zie pagina 50).
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Stap 1: Vastleggen van arbeidsureneenheden (units), uurtarieven en kortingen
Na het starten van EurotaxRepairEstimate kunt u de arbeidsureneenheden, uurtarieven en kortingen
controleren en zo nodig aanpassen. Nadien kunt u zonodig de instellingen aanpassen. Open het venster
'Uurtarieven en kortingen' via het menupunt 'Calculatie-Uurtarieven en kortingen' (gedetailleerde
vensterbeschrijving op pagina 19).

De gewenste uureenheid instellen: b.v. ETG (1 unit is 1 uur).

Resultaat: de uureenheid ETG geeft 1,1: dit is 66 minuten.
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De gewenste uureenheid instellen: b.v. 10-based (1 unit is 6 minuten).

Resultaat: de uureenheid 10-based geeft voor Vernieuwen 11,0 AE.
Dit is 11 maal 6 minuten is 66 minuten.
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De gewenste uureenheid instellen: b.v. 12-based (1 unit is 5 minuten).

Resultaat: de uureenheid 12-based geeft voor Vernieuwen 13,2 AE.
Dit is 13,2 maal 5 minuten is 66 minuten.
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De gewenste uurtarieven en kortingen invoeren en het venster met de knop 'OK' sluiten.
Aanwijzing:
De uurtarieven en kortingen kunnen altijd, tijdens de calculatie of na het afsluiten van een calculatie
worden gewijzigd. EurotaxRepairEstimate berekent in dit geval de actuele calculatie opnieuw en
actualiseert het calculatierapport.

Stap 2: Definiëren van spuitwerkinstellingen
Voordat u met een calculatie begint, moet u de spuitinstellingen bepalen. Daartoe het venster
'Voorbereiding spuitwerk' openen (vensterbeschrijving op pagina 20) via het menupunt 'CalculatieVoorbereiding spuitwerk'.
In het venster de gewenste spuitwerkinstellingen selecteren en het venster met de knop 'OK' sluiten.
Aanwijzing:
Standaard gebruikt EurotaxGlass' in alle Europese landen het spuitsysteem AZT.
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Stap 3: Selecteren van onderdelen voor de calculatie
1.

De groep selecteren waarin de onderdelen zich bevinden, die u wilt calculeren. Daartoe het menu
'Groep' openen of op het groepsymbool in de symbolenbalk klikken.

In het voorbeeld selecteren we de groep 'Carrosserie', om carrosserie-onderdelen en het spuitwerk te
calculeren.
Aanwijzing:
De handelswijze en beschrijving in dit hoofdstuk is voor de groepen 'Carrosserie', 'Interieurdelen' en
'Mechanisch' identiek.
De functies van de groep 'Spuitwerk' worden op pagina 56 beschreven.
De functies van de groep 'Speciale groepen' staatn op pagina 58.

2.

Het menupunt 'Groep-Carrosserie' openen of op het symbool 'Carrosserie' klikken, om de
carrosserie-afbeelding van het geselecteerde voertuig te openen.

3.

Een schadegroep zoeken, door de muis over de carrosserie-afbeelding te bewegen. Schadegroepen
zijn onderdelengroepen, die naar aanleiding van van veel voorkomende schadegevallen met elkaar
gecombineerd zijn. Deze worden gemarkeerd zodra u er de muis over beweegt.

4.

Op de gemarkeerde schadegroep klikken die het onderdeel bevat waarmee u wilt calculeren (in ons
voorbeeld selecteren we de voorruit).
Resultaat:
•

De geselecteerde schadegroep wordt in het keuzevenster geopend en de onderdelengroep die
bij de selectie van de schadegroep is aangeklikt, is blauw gemarkeerd.

•

De geselecteerde onderdelengroep wordt in het detailvenster getoond en de groep met de
betreffende onderdelen in de tekstboom geopend.

•

Overige beschikbare onderdelengroepen worden als miniatuurweergaven in het keuzevenster
getoond.
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De positie van de miniatuurweergaven in het keuzevenster kan in het venster 'Instellingen' (zie
pagina 30) worden bepaald.
U hebt nu drie mogelijkheden:
•

Weergeven van gedetailleerde onderdeleninformatie in het detailvenster.
Met de muis een deel in het detailvenster aanwijzen om onderdeelinformatie te tonen.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2
Als in het detailvenster de muis over een onderdeel of een onderdelengroep wordt bewogen,
wordt in een Tool-tip (miniatuur met informatie), de bijbehorende onderdeelinformatie getoond
(onderdeelbenaming, prijs, arbeidstijd, nummer en, indien beschikbaar, het materiaal).
Als u een onderdeel door aanklikken selecteert en er zijn verschillende versies van het
onderdeel leverbaar, volgt er een vraag waarbij u het criterium behorende bij het te calculeren
onderdeel kunt selecteren. De voorruit die we in ons voorbeeld hebben geselecteerd, is
leverbaar in twee verschillende versies (zie afbeelding hierboven). In dit geval heeft u de keuze
uit twee criteria.
Opm.: Het correcte gebruik van criteria is wenselijk om de calculatie nauwkeuriger te maken.
Criteria die voor het invoeren van een onderdeel nodig zijn, worden in een speciaal
criteriavenster weergegeven. Dit venster verschijnt over het invoervenster voor de onderdelen.
In EurotaxRepairEstimate wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende criteriatypen.

EurotaxGlass‘s

•

Onderdeelcriteria die uitsluitend betrekking hebben op het onderdeel, zoals koplamp Xenontype, voorruit getint, stuurwiel met airbag enz.

•

Arbeidstijdcriteria die uitsluitend betrekking hebben op het vervangen van een onderdeel.
Voor het uit- en inbouwen van een voorbumper is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of
er mistlampen in de bumper zitten.

•

Overlapaftrekcriteria die niet direct betrekking hebben op het geselecteerde onderdeel maar
voor de calculatie van de effectieve arbeidskosten doorslaggevend zijn. Overlapaftrekcriteria
zijn alleen nodig bij de calculatie van meerdere samenhangende onderdelen.
Een voorbeeld: Om de A-stijl van een voertuig te kunnen vervangen, moet het dashboard, de
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voorruit, de portieren, de hemelbekleding enz. worden uit- en ingebouwd. Verder is er een
verschillende bruto-arbeidstijd voor de afzonderlijke onderdelen, afhankelijk van de uitvoering
(bijvoorbeeld airbag, airconditioning, elektrisch schuifdak, regensensor, enz.). Bij de
calculatie van de totale arbeidstijd wordt er met de combinatie van onderdelen en
uitvoeringen door middel van overlapaftrekcriteria rekening gehouden.

Aanwijzing:
Onderdelen die het vervangen van andere onderdelen noodzakelijk maken, zijn door
onderbroken lijnen en een cirkel of door een kader gegroepeerd. Als u met de muis een van
deze groepen aanwijst, wordt de gehele groep blauw gemarkeerd en kan worden gecalculeerd.
Een groep kan ook onderdelen bevatten die afzonderlijk gecalculeerd kunnen worden.

•

Selecteren van een andere onderdelengroep in het keuzevenster.
Als u een ander onderdeel, zoals in ons voorbeeld de achterbumper wilt selecteren, de muis
over de afbeelding van het onderdeel of over een miniatuurweergave in het keuzevenster
bewegen.
De afbeelding van het aangewezen onderdeel of de miniatuurweergave wordt gemarkeerd en de
bijbehorende onderdelengroep wordt meteen in het detailvenster weergegeven. Tevens wordt de
onderdelengroep in de tekstboom geopend.

Om een onderdelengroep in de calculatie op te nemen, kunt u op de afbeelding van een
onderdelengroep of op de miniatuurweergave in het keuzevenster klikken.
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Aanwijzing:
De manier van weergave en selectie van onderdelenafbeeldingen en miniatuurweergaven is
afhankelijk van de instellingen die u in het menu 'Extra’s-Instellingen-Miniatuurweergaven' (zie
ook pagina 30) hebt bepaald.
•

Selectie van een onderdelengroep in de tekstboom.

In plaats van een onderdelenafbeelding of een miniatuurweergave in het keuzevenster te
selecteren, kunt u de onderdelengroep ook in de tekstboom openen en de gewenste
onderdeelnaam selecteren. Zo nodig de schuifbalk gebruiken om naar een onderdelengroep en
een onderdeel te zoeken. Als u in de tekstboom een onderdeel selecteert, wordt dit in het
detailvenster gemarkeerd en de bijbehorende onderdelenafbeelding en de miniatuurweergave
worden in het keuzevenster gemarkeerd.
Aanwijzing:
Alle voertuigdelen die niet van een detailafbeelding zijn voorzien, worden in de tekstboom met
een symbool (

) vóór hun beschrijving gemarkeerd.

Als u het gewenste onderdeel hebt gevonden, kunt u met 'Stap 4: Onderdelen- en
spuitwerkcalculatie' verder gaan.
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Stap 4: Onderdelen- en spuitwerkcalculatie
Aanwijzing:
De handelswijze en beschrijving voor de onderdelencalculatie in dit hoofdstuk is voor de groepen
'Carrosserie', 'Interieurdelen' en 'Mechanisch' identiek. De functies van de groep 'Spuitwerk' worden
op pagina 56 beschreven. Een beschrijving van de functies van de groep 'Speciale groepen' vindt u
op pagina 58.
Onderdelencalculatie - criteria en locatie
Om een onderdeel te calculeren, dubbelklikken op de afbeelding van het gewenste onderdeel in het
detailvenster of op de onderdeelnaam in de tekstboom.
Aanwijzing:
Zijn er voor een onderdeel verschillende uitvoeringen leverbaar (bijvoorbeeld voorruit van gelaagd
glas getint en verwarmd), dan worden voor de selectie van de gewenste versie twee mogelijkheden
aangeboden.
•

Het venster 'Criteria' verschijnt, als u dubbelklikt op het onderdeel.
Dit venster biedt de mogelijkheid om uit de beschikbare onderdeelvarianten te kiezen door
middel van keuzehokjes.
Of

•

Er verschijnt een beeldinfo als u dubbelklikt op het onderdeel.
In deze beeldinfo kunt u door het selecteren van de betreffende vermelding de gewenste
onderdeelvariant selecteren.

Nadat u hebt dubbelgeklikt op een onderdeel en zo nodig de onderdelenvariant hebt geselecteerd,
verschijnt het venster 'Onderdeel invoeren' (zie pagina 24 voor een gedetailleerde vensterbeschrijving).

•

Geef altijd de locatie van het onderdeel aan (indien dit niet automatisch door EurotaxRepairEstimate
gebeurt). De locatie wordt in het calculatierapport vermeld. Géén invoer of foute invoer kan leiden tot
prijsverschillen.

•

Zowel links als rechts nodig: de selectie van een linker of rechter deel dient achter elkaar plaats te
vinden. Dit kan niet in één handeling!

Onderdelencalculatie - werkzaamheden opgeven
Bij geopend onderdelenscherm kunnen de werkzaamheden worden ingevoerd. Om een onderdeel te
calculeren, dubbelklikken op de afbeelding van het gewenste onderdeel in het detailvenster of op de
onderdeelnaam in de tekstboom.
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Voorbeeld: verwijderen (en monteren) van de bumper om deze van het voertuig af te herstellen en te
spuiten.

•

Selecteer de bumper.

•

Selecteer zonodig de criteria.

•

Selecteer “UI (uit- en inbouwen)” voor de werkzaamheid ‘verwijderen van de bumper’.
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•

Selecteer “Extra werk”.
Klik op “Onderdeel”.

•

Selecteer “H (herstellen)”.
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•

Voer de prijs en arbeidstijd in en selecteer “Plaatwerker”.
Klik op “Onderd.+spuitw.”

•

Het werk aan de bumper is nu in al de gewenste stappen opgenomen in de calcualtie.
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•

In het invoerveld een werkomschrijving invoeren of een reeds gedefinieerde beschrijving selecteren
door op de knop '!' naast het veld te klikken. De knop is alleen actief als er werkomschrijvingen
gedefinieerd zijn (zie 'Venster 'Vrije posities en werkomschrijvingen'' op pagina 29).

•

Afhankelijk van de geselecteerde reparatiesoort en het onderdeeltype vult EurotaxRepairEstimate
automatisch de onderdeelprijs en de benodigde arbeidstijd in. Deze waarden kunnen worden
gewijzigd.

•

Als u de door Eurotax voorgestelde arbeidstijd wilt verhogen, moet u daarvoor een reden opgeven.
Daartoe het venster 'Verklaring van meerwerk' openen door op knop '!' naast het veld 'Arbeidstijd' te
klikken en uw opmerking invoeren. Als u geen reden vermeldt, wordt het venster 'Verklaring van
meerwerk' automatisch geopend als u probeert om een gecalculeerd onderdeel te bevestigen
waarvan de arbeidstijd de voorgestelde tijd overschrijdt.
Aanwijzing:
In EurotaxRepairEstimate zijn er vier verschillende soorten van arbeidstijden: fabrikant-nettotijd
(opmerking: “nettotijden”); fabrikant-brutotijd (standaard dus geen opmerking); Eurotax-nettotijd
(opmerking: “zelf bepaald (netto)”) en Eurotax-brutotijd (opmerking: “zelf bepaald”). De
betreffende opmerking met betrekking tot de arbeidstijd voor een onderdeel staat in het
invoervenster in het veld 'Opmerking (tijd)' vermeld

•

Een overlapaftrek invoeren (indien van toepassing) of klikt u op de knop 'Volledig', om de volledige
arbeidstijd af te trekken. Als EurotaxRepairEstimate een overlapaftrek voorstelt, kunt u deze waarde
eveneens wijzigen.
Alle vastgelegde of gewijzigde overlapaftrektijden worden in het venster 'Overlapaftrek' (zie pagina
22) vermeld en kunnen hier ook worden bewerkt.
Aanwijzing:
Gewijzigde onderdelenprijzen, arbeidstijden en overlapaftrektijden worden in het calculatievenster
en in het calculatierapport voorzien van een asteriks (*).
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Spuitwerkcalculatie
Afhankelijk van het geselecteerde onderdeel kan met het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren' ook
het spuitwerk van het onderdeel worden gecalculeerd. In dit geval wordt het venster met de groep
'Spuitwerkpositie' uitgebreid.

Aanwijzing:
Afhankelijk van het gekozen spuitsysteem en de spuitwerkinstellingen worden in het gedeelte
'Spuitwerkpositie' van het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren' verschillende spuitwerkparameters
getoond (vensterbeschrijving; zie pagina 24).
Overeenkomstig de in het onderdelengedeelte van het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren'
geselecteerde reparatiesoort, toont EurotaxRepairEstimate automatisch de geldende parameters voor
lakopbouw, spuitfase, prijs en arbeidstijd.

EurotaxRepairEstimate toont automatisch de geldende parameters voor het spuiten van een onderdeel,
passend bij de geselecteerde reparatiesoort. Deze instellingen kunnen ook handmatig worden gewijzigd.
•

Selecteer een 'Spuitwerkpositie' uit het keuzeveld.

•

Definieer de 'Lakopbouw' en 'Spuitfase'.

•

Selecteer de 'Werkwijze' en de 'Methode'. Deze parameters staan niet bij alle lakopbouwen ter
beschikking!

•

Als u de door Eurotax voorgestelde arbeidstijd wilt verhogen, moet u daarvoor een reden opgeven.
Daartoe het venster 'Verklaring van meerwerk' openen door op knop '!' naast het veld 'Arbeidstijd' te
klikken en uw opmerking invoeren. Als u geen reden vermeldt, wordt het venster 'Verklaring van
meerwerk' automatisch geopend als u probeert om een gecalculeerd onderdeel te bevestigen
waarvan de arbeidstijd de voorgestelde tijd overschrijdt.

•

Het hokje 'Spuitmateriaaltoeslag' selecteren als de toeslag op het spuitwerk moet worden uitgevoerd.
Deze toeslag wordt in het venster 'Voorbereiding spuitwerk' (vensterbeschrijving, zie pagina 20)
gedefinieerd.

•

Nadat u alle benodigde informatie hebt ingevoerd, klikt u op de knop 'Onderd.+spuitw.', om het
onderdeel inclusief spuitwerk in de calculatie op te nemen. Het venster 'Onderdeel en spuitwerk
invoeren' wordt gesloten, het gecalculeerde onderdeel en het spuitwerk worden in het
calculatievenster (zie volgende afbeelding) en in het calculatierapport (zie pagina 50) vermeld.
Calculatievenster met gecalculeerde onderdeel en spuitwerk.
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De eerste positie toont het gecalculeerde onderdeel, de tweede positie het bijbehorende spuitwerk.
Aanwijzing:
Op pagina 61 vindt u informatie over het bewerken of wissen van reeds gecalculeerde posities.
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Vrij posities - Nevenwerkzaamheden op onderdeel
Via vrij posities is een nevenwerkzaamheid in te voeren en in de calculatie op te nemen.
Extra werk op onderdeel wordt in de calculatie getoond als “Extra werk”.

•

Ga naar ‘Bewerken’ - ‘Vrije positie’.

•

Selecteer “Vrije posities Onderdelen”.

•

Klik op ‘Nieuw’ voor het invoer venstertje.

•

Voer de gewenste omschrijving in.

•

Geef de ‘Tijd’ in (indien wenselijk).

•

Geef de ‘Prijs’ in (indien wenselijk).

•

Sluit af met ‘OK’.
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Ga naar de gewenste Speciale groep - Nevenwerkzaamheden.
•

Selecteer ‘Vrije velden Onderdelen’

•

Selecteer het gewenste item.

•

Het Dialoogvenster komt op.

•

Selecteer het gewenste ‘Vakgebied’.

•

Bevestig met ‘OK’.

De waarde wordt in de calculatie opgenomen.

In het calculatierapport wordt extra werk speciaal vermeld.

EurotaxGlass‘s

51/63

(Versie 1.5 /Januari 2011)

EurotaxRepairEstimate

Vrij posities - Nevenwerkzaamheden op spuitwerk
Via vrij posities is een nevenwerkzaamheid in te voeren en in de calculatie op te nemen.
Extra werk op spuitwerk wordt in de calculatie getoond binnen “Spuitwerk”.

•

Ga naar ‘Bewerken’ - ‘Vrije positie’.

•

Selecteer “Vrije posities spuitwerk”.

•

Klik op ‘Nieuw’ voor het invoer venstertje.

•

Voer de gewenste omschrijving in.

•

Geef de arbeidstijd in (indien wenselijk).

•

Geef de Prijs in (indien wenselijk).

•

Sluit af met ‘OK’.

EurotaxGlass‘s

52/63

(Versie 1.5 /Januari 2011)

EurotaxRepairEstimate

Ga naar de gewenste Speciale groep - Nevenwerkzaamheden.
•

Selecteer ‘Vrije velden Spuitwerk’

•

Selecteer het gewenste item.

•

Het Dialoogvenster komt op.

•

Pas zonodig de diverse items aan.

•

Bevestig met ‘OK’.

De waarde wordt in de calculatie opgenomen.

In het calculatierapport wordt extra werk bij spuitwerk bij ‘Spuiter’ vermeld.

Stap 5: Weergeven van calculatierapport
Tijdens een calculatie maakt EurotaxRepairEstimate automatisch een calculatierapport. Het rapport geeft
een overzicht van de calculatie en biedt altijd de mogelijkheid om de gecalculeerde posities inclusief
arbeidstijden en onderdeelprijzen te controleren.
Het calculatierapport kan worden geprint en als PDF- of Microsoft Word-bestand worden geëxporteerd.
Aanwijzing:
Welke posities in het calculatierapport opgenomen zijn, is afhankelijk van de instellingen in het
tabblad 'Calculatierapport' van het venster 'Instellingen' (zie pagina 30).
De beschrijvingen en afbeeldingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van
het calculatierapport.

Om het calculatierapport te openen het menupunt 'Beeld-Calculatierapport' selecteren of op het symbool
'Calculatie' klikken.
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Voorbeeld van een calculatierapport (PDF format) voor een onderdeel- en spuitwerkcalculatie.
Als u het calculatierapport geopend hebt, kunt u:
•

het calculatierapport printen, door op het symbool 'Printen' in de symbolenbalk te klikken.

•

het rapport als een PDF-bestand exporteren en in de Adobe PDF-viewer plug-in bekijken, door op
het symbool 'PDF-rapport' te klikken:

•

het rapport als een Microsoft Word-bestand exporteren en in de MS Word-viewer plug-in bekijken,
door op het symbool 'Word-rapport' te klikken. Om deze functie te gebruiken, moet MS Office
geïnstalleerd zijn.
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Om van het calculatierapportvenster naar de calculatie te wisselen, klikt u op het symbool 'Terug' of op
het betreffende groepsymbool ('Carrosserie', 'Interieurdelen', 'Mechanisch', enz.) in de symbolenbalk.
Aanwijzing:
Klik op de knop ‘Sluiten’ om het rapport te sluiten.

EurotaxGlass‘s

55/63

(Versie 1.5 /Januari 2011)

EurotaxRepairEstimate

Calculatie "Alleen spuitwerk"
Naast de onderdelen- en spuitwerkcalculatie voor een bepaald onderdeel, kunt u in
EurotaxRepairEstimate ook alleen het spuitwerk van onderdelen calculeren, zonder calculatie van de
onderdelen. In dit geval worden alleen de spuitwerkkosten gecalculeerd. In dat geval kunt u voor de
spuitwerkcalculatie de groep 'Spuitwerk' als volgt gebruiken.
1.

Om de groep 'Spuitwerk' te openen, het menupunt 'Groep-Spuitwerk' selecteren of in de
symbolenbalk op het symbool 'Spuitwerk' klikken.

De carrosserie-afbeelding van het geselecteerde voertuig wordt in het keuzevenster getoond.
2.

Een schadegroep uitzoeken, door met de muis over de carrosserie-afbeeldingen in het keuzevenster
te schuiven. Schadegroepen zijn onderdelengroepen, die naar aanleiding van veel voorkomende
schadegevallen met elkaar zijn gecombineerd. Deze worden blauw gemarkeerd als er met de muis
overheen wordt geschoven.
Een kleine voertuigafbeelding in de rechter onderhoek geeft aan, dat de complete carrosserie, het
chassis of andere voertuigmodulen voor een spuitwerkcalculatie geselecteerd kunnen worden.

3.

Op de gemarkeerde schadegroep klikken, die het onderdeel bevat dat gecalculeerd moet worden.
De geselecteerde schadegroep wordt in het keuzevenster geopend.

4.

De muis in het keuzevenster over de verschillende schadegroepafbeeldingen bewegen en op een
onderdelenafbeelding klikken die gecalculeerd moet worden.
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De tekstboom wordt vervolgens uitgebreid en de onderdelengroep van het geselecteerde onderdeel
wordt geopend.

Aanwijzing:
Is “Alleen spuitwerk“ geselecteerd, dan verschijnen in het detailvenster geen onderdeelafbeeldingen.
De calculatie van de afzonderlijke onderdelen kan zo nodig via de tekstboom worden uitgevoerd.

5.

Het te spuiten onderdeel selecteren, door dubbelklikken op de regel in de tekstboom. Het venster
'Spuitwerk invoeren' wordt geopend.
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Aanwijzing:
Afhankelijk van het geselecteerde spuitsysteem en de instellingen in het venster 'Voorbereiding
spuitwerk' (vensterbeschrijving, zie pagina 20), bevat het venster 'Spuitwerk invoeren'
verschillende velden en parameters.

Calculeren van aanvullende onderdelen en werkzaamheden
Naast de calculatie van "normale" carrosseriedelen en spuitwerk, mechanische delen en interieurdelen,
kunnen in EurotaxRepairEstimate ook speciale voertuigendelen, zoals banden, lampjes, elektronische
delen alsmede vrije onderdeel- of spuitwerkposities worden gecalculeerd.
U vindt deze speciale voertuigdelen snel en gemakkelijk in de groep 'Speciale groepen'. Deze groep is
onderverdeeld in elf groepen, waarbij elke groep door een eigen symbool in het groepenoverzicht wordt
weergegeven (zie volgende afbeelding).
Om de groep 'Speciale groepen' te openen, in de symbolenbalk op het volgende symbool klikken.

Als u met de muis een symbool in de groep 'Speciale groepen' aanwijst, wordt het symbool gemarkeerd
en er verschijnt beeldinfo waarin de groepnaam vermeld staat.

1

5

1 - Veiligheid (zie pagina 59).

9

2 - Regeleenheden (zie pagina 59).
3 - Sensoren (zie pagina 59).
4 - Schakelaars (zie pagina 59).
5 - Nevenwerkzaamheden (zie pagina 59).

2

6

10

6 - Vrije onderdeelposities
(zie pagina 59).
7 - Lampjes (niet actief).
8 - Banden (niet actief).

3

7

9 - Vrije spuitwerkposities
(zie pagina 60).

11

10 - Speciale tabel plaatwerk
(zie pagina 60).
11 - Speciale tabel kunststof
(zie pagina 60).

4

8

Om een groep met onderdelen of werkzaamheden in het detailvenster te openen, op het betreffende
symbool klikken.
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Aanwijzing:
De verschillende groepen met onderdelen en werkzaamheden kunnen ook direct via het submenu
'Speciale groepen' in het menu 'Groep' (zie onderwerp 'Menubalk' op pagina 6) of
in de tekstboom, door klikken op de betreffende naam, worden geopend.
Let op: de beschikbaarheid van de velden in de groep 'Speciale groepen'
is afhankelijk van landspecifieke instellingen en het geselecteerde spuitsysteem (zie pagina Error!
Bookmark not defined.). Daardoor zijn mogelijkerwijze in uw versie van EurotaxRepairEstimate
in de groep 'Speciale groepen' niet alle velden beschikbaar, die in dit hoofdstuk beschreven worden.
Staan voor bepaalde groepen geen onderdeelgegevens ter beschikking, dan wordt het betreffende
groepensymbool vaag weergegeven.

Onderstaand vindt u een beschrijving van de groepen en bijbehorende functies van de groep 'Speciale
groepen'.
Aanwijzing:
Dit onderwerp geeft een overzicht van de speciale functies voor het calculeren in de groep 'Speciale
groepen'. Indien niet anders aangegeven, kunnen de onderdelen zoals "normale" onderdelen via een
afbeelding in het detailvenster of via de onderdeelnaam in de tekstboom in de calculatie worden
overgenomen. Een algemene beschrijving over hoe u een onderdeel calculeert, vindt op de pagina's 39
en 43.
Calculeren van onderdelen in groep 'Veiligheid'
De groep 'Veiligheid' wordt gebruikt om voertuigdelen te calculeren die in de categorie 'Veiligheid' vallen
(bijvoorbeeld veiligheidsgordels, airbags enz.).
Calculeren van regeleenheden
De groep 'Regeleenheden' wordt gebruikt om voertuigdelen te calculeren die in de categorie 'Regeling'
vallen (bijvoorbeeld motorregeleenheid, temperatuurregeling enz.).
Calculeren van sensoren
De groep 'Sensoren' wordt gebruikt om voertuigdelen te calculeren die in de categorie 'Sensoren' vallen
(bijvoorbeeld luchtmassameter enz.).
Calculeren van schakelaars
De groep 'Schakelaars' wordt gebruikt om voertuigdelen te calculeren die in de categorie 'Schakelaars'
vallen (bijvoorbeeld contactslot, niveauschakelaar enz.).
Calculeren van nevenwerkzaamheden
In deze groep vindt u werkzaamheden die voornamelijk betrekking hebben op mechanische onderdelen,
bijvoorbeeld in- en uitbouwen van versnellingsbak, uitlijnen van het voertuig, ontluchten van de remmen
enz.
Om een nevenwerkzaamheid te calculeren, kunt u de gewenste arbeid via de benaming in de tekstboom
selecteren, zoals bij een "normaal" onderdeel.
Calculeren van vrije onderdelenposities
Voor enkele voertuigdelen of werkzaamheden staan in de Eurotax-databank geen gegevens ter
beschikking (bijvoorbeeld autowassen en -reiniging, pechdienst enz.). Het is daarom niet mogelijk om
deze onderdelen en werkzaamheden via de standaardcalculatie te calculeren.
De groep 'Vrije posities onderdelen' geeft de mogelijkheid tot het calculeren van speciale/vervangende
onderdelen en/of werkzaamheden. Volg de instructies.
1.

Op het symbool 'Vrije posities onderdelen' klikken om alle beschikbare vrije onderdelen in de
tekstboom te openen.
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2.

Op de gewenste onderdeelnaam in de tekstboom klikken om het calculatievenster te openen.

3.

Alle benodigde gegevens invoeren en het venster met de knop 'OK' sluiten om de onderdeelpositie in
de calculatie op te nemen.

Indien de gewenste onderdelenpositie niet in de tekstboom voorkomt, kunt u een nieuwe positie
aanmaken door op het symbool 'Vrije posities en werkomschrijvingen' in de symbolenbalk te klikken of
het menupunt 'Bewerken-Vrije posities' te selecteren. Het venster 'Vrije posities en werkomschrijvingen'
wordt geopend. Hier kunt u de nieuwe onderdelenpositie aanmaken.
Calculeren van vrije spuitwerkposities
Voor enkele (klant)specifieke spuitwerkzaamheden bevat de Eurotax-databank geen gegevens. Het is
daarom niet mogelijk om deze spuitwerkzaamheden via de standaardcalculatie te calculeren. Ga als volgt
te werk om een dergelijke calculatie te maken.
De groep 'Vrije posities spuitwerk' biedt de mogelijkheid voor het calculeren van zelf bepaalde
spuitwerkposities.
1.

Op het symbool 'Vrije posities spuitwerk' klikken om alle beschikbare vrije spuitwerkposities in de
tekstboom te openen.

2.

Op de gewenste naam in de tekstboom klikken om het calculatievenster voor vrije
spuitwerkzaamheden te openen.

3.

Alle benodigde gegevens invoeren en het venster met de knop 'OK' sluiten om de spuitwerkpositie in
de calculatie op te nemen.

Indien de gewenste spuitwerkpositie in de tekstboom niet ter beschikking staat, kunt u een nieuwe positie
aanmaken door op het symbool 'Vrije posities en werkomschrijvingen' in de symbolenbalk te klikken of
het menupunt 'Bewerken-Vrije posities' selecteren. Het venster 'Vrije posities en werkomschrijvingen (zie
pagina 29) wordt geopend. Hier kunt u de nieuwe spuitwerkpositie aanmaken.
'Speciale tabel plaatwerk'
Deze groep bevat speciale spuitwerkzaamheden voor metalen delen. Als u op het symbool 'Speciale
tabel plaatwerk' klikt, wordt de tekstboom uitgebreid en alle voor metalen delen beschikbare speciale
spuitwerkzaamheden worden vermeld. Om een spuitwerkzaamheid te calculeren, dubbelklikken op de
betreffende vermelding in de tekstboom.
Het calculatievenster 'Spuitwerk invoeren' wordt geopend.
Het venster bevat dezelfde velden als bij "Standaard"-onderdelen. Op pagina 39 vindt u een algemene
beschrijving over hoe u een deel kunt calculeren.
Aanwijzing:
De groep 'Speciale tabel plaatwerk' is alleen beschikbaar in combinatie met het spuitsysteem AZT.
'Speciale tabel kunststof'
Deze groep bevat speciale spuitwerkzaamheden voor kunststof delen. Als u op het symbool 'Speciale
tabel kunststof' klikt, wordt de tekstboom uitgebreid en alle voor kunststof delen beschikbare speciale
spuitwerkzaamheden worden vermeld. Om een spuitwerkzaamheid te calculeren, dubbelklikken op de
betreffende vermelding in de tekstboom. Het calculatievenster 'Spuitwerk invoeren' wordt geopend.
Het venster bevat dezelfde velden als bij "Standaard"-onderdelen. Op pagina 39 vindt u een algemene
beschrijving over hoe u een deel kunt calculeren.
Aanwijzing:
De groep 'Speciale tabel kunststof' is alleen beschikbaar in combinatie met het spuitsysteem AZT.
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Bewerken en wissen van gecalculeerde posities
Bewerken van reeds gecalculeerde posities
Om een reeds gecalculeerde onderdelen- of spuitwerkpositie te bewerken, kunt u dubbelklikken op de te
bewerken positie in het calculatievenster. U kunt ook een regel in het calculatievenster markeren (een
gemarkeerde regel wordt met een blauwe achtergrond weergegeven) en aansluitend het menupunt
'Bewerken-Positie bewerken' selecteren.
Het venster 'Onderdeel en spuitwerk invoeren', 'Onderdeel invoeren' of 'Spuitwerk invoeren' wordt
geopend en de gegevens van de geselecteerde onderdeel- of spuitwerkpositie worden getoond.
De wijzigingen doorvoeren en het venster met de betreffende knop 'OK', 'Onderdeel', 'Spuitwerk' of
'Onderd.+spuitw.' sluiten.
Het calculatievenster en het calculatierapport worden meteen geactualiseerd.
Wissen van gecalculeerde posities
U hebt drie mogelijkheden om een gecalculeerde onderdeel- of spuitwerkpositie te wissen.
•

De te wissen positie in het calculatievenster markeren (een gemarkeerde regel wordt met een
blauwe achtergrond getoond) en vervolgens klikken op het betreffende symbool in de linker
bovenhoek van het calculatievenster.

•

De te wissen positie in het calculatievenster markeren (een gemarkeerde regel wordt met een
blauwe achtergrond getoond) en het menupunt 'Bewerken-Positie wissen' selecteren.

•

Dubbelklikken op de te wissen positie in het calculatievenster en vervolgens in het venster
'Onderdeel invoeren' of 'Spuitwerk invoeren' dat wordt geopend, op de knop 'Wissen' klikken.
Aanwijzing:
Als u een onderdeel via ‘onderdelen- en spuitwerkpositie’ wist, dan blijft bij het wissen van de
spuitwerkpositie de onderdelenpositie behouden. Wist u echter de onderdeelpositie, dan wordt de
betreffende spuitwerkpositie eveneens gewist.
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Spuitwerk invoeren, 28
Systeeminstellingen, 30
Uurtarieven en kortingen, 19
Voertuigselectie, 16
Voorbereiding spuitwerk, 20
Vrije posities en werkomschrijvingen, 29
Verloop van een schadecalculatie, 34
Voertuigselectie (venster), 16
Voorbereiding spuitwerk (venster), 20
Vrije posities
Onderdelen, 50
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