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1. Over EurotaxXchange 

1.1. EurotaxXchange (XCN) 
EurotaxXchange is een applicatie waarmee de gebruiker effectief waardebepalingen voor 
voertuigen kan doen. 
Tevens dient EurotaxXchange als basis voor de schadecalculatie module 
EurotaxRepairEstimate. De schadecalculatie wordt in de XCN waardebepaling 
meegenomen. 

1.2. Relatie EurotaxXchange (XCN) / EurotaxRepairEstimate (ERE)
Via EurotaxXchange kunnen voertuigen waarvoor schadecalculaties moeten worden 
uitgevoerd worden geselecteerd - zo nodig via het kentekenfilter -. 
Na selectie van het voertuig kan via een ‘druk op de knop’ EurotaxRepairEstimate worden 
gestart. In ERE kan de schadecalculatie worden uitgevoerd. Zie betreffende ERE-
handleiding. 
De uitgevoerde schadecalculatie wordt in XCN verwerkt en opgeslagen. Het resultaat van de 
schadecalculatie wordt opgeslagen in een zgn. XML bestand. Het XML bestand kan voor 
verdere verwerking op de harddisk of netwerkschijf worden opgeslagen. 
Opm.: documentatie omtrent het universele XML-format wordt alleen op aanvraag ter 
beschikking gesteld. 

2. Login methode voor EurotaxXchange 

2.1. XCN Lite starten 
• Type de juiste URL in, in de browser. Wij adviseren de URL in de Favorieten op te slaan. 
• Vul het dealernummer, de loginnaam en het wachtwoord in. 
• Klik op “Verzenden”. 
XCN Lite start. 

 
Opm.: deze informatie wordt verstrekt door het EurotaxGlass’s Customer Care Center. 
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2.2. Help 
De laatste versie van deze handleiding is via “Help” te downloaden. Haal regelmatig de 
nieuwste versie op om op de hoogte te zijn van de laatste wetenswaardigheden. 

2.3. Test account 
Een test account kan worden aangevraagd via de button “Aanvragen (test)login”. 

2.4. Wachtwoord vergeten 
Wachtwoord vergeten? 
• Gebruik de button “Wachtwoord vergeten”. 
• Volg de instructies. 
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3. Voertuig selectie (“Nieuw”) 

3.1. Selecteren via kentekenfilter 

• Vul het kenteken in. 
• Vul de kilometerstand in (* = verplicht veld). 
• Klik op “Zoek”. 
 
N.B.: aan het gebruik van het kentekenfilter via XCN menu “Nieuw” zijn kosten verbonden. 
 

 
XCN Lite toont de beste selectie. 
• Kies het juiste commerciële type (Comfort, Elegance, etc.). 
 
Opm.: door de vullinggraad van de brongegevens is het niet mogelijk een voertuig 
commercieel te identificeren. Het filter vind in dat geval meer dan één voertuig. 
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3.2. Selecteren via merk/model/type 
 

• Klik via “Zoeken op merk/model/type” (of “Openen”) het betreffende venster open. 
• Vul de datum (“maand” en “jaar”) in van kenteken deel I (* = verplichtveld). 
• Vul de kilometerstand in (* = verplichtveld). 
• Selecteer het voertuigtype (personenwagens, terreinwagens of lichte bedrijfswagens). 
• Kies het “merk” en het “model”. 
• Klik op “Zoek”. 
XCN Lite toont nu alle typen. 
• Kies het juiste commerciële type. 
 
Opm.: kenteken en VIN zijn hier géén selectievelden, maar informatie velden die indien 
gewenst ingevuld kunnen worden. 
 
Opm.: gebruik zonodig de extra selectie mogelijkheden om het resultaat van een zoekactie 
te verkleinen (deuren, carrosserievorm etc.). 
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3.3. Selecteren via ‘eurotax natcode’ 

In andere Eurotax producten wordt bij een voertuig altijd een natcode (nationale eurotax 
typecode) opgegeven. Gebruik dit nummer om vanuit een Eurotax product snel in XCN het 
juiste type te vinden. 
 
Bent u bekent met de eurotax natcodes? 
• Klik op “Zoeken op Eurotax natcode” 
• Vul de natcode in. 
• Vul de datum (“maand” en “jaar”) in van kenteken deel I (* = verplichtveld). 
• Vul de kilometerstand in (* = verplichtveld). 
• Klik op “Zoek” 
XCN Lite toont direct het juiste voertuig. 
 
Opm.: kenteken en VIN zijn hier géén selectievelden, maar informatie velden die indien 
gewenst ingevuld kunnen worden. 

3.4. Selecteren via VIN 
Selecteren via VIN is vooralsnog niet mogelijk. 
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3.5. Geselecteerd voertuig is reeds aanwezig 

Als het voertuig reeds eerder - mogelijkerwijs door een andere adviseur/verkoper - op 
waarde is bepaald, wordt dit gemeld. 
• Selecteer het voertuig of kies een ander. 
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3.6. Een reeds aanwezig voertuig selecteren 
 

Als het voertuig reeds aanwezig is kan deze via “Overzicht” worden geselecteerd. 
• Klik op “Overzicht”. 
• Selecteer zonodig de “Gebruiker”. 
• Selecteer het voertuig. 

 
Hint: Gebruik de aanwezige filters zoals kenteken, datum e.d. 

4. Voertuig informatie 

4.1. Informatie bij het kenteken 

Het eerste TAB blad toont de gegevens bij het ingevoerde kenteken die beschikbaar komen 
als het voertuig daadwerkelijk via het kenteken is gevonden. 
 
Opm.: indien het voertuig via een andere methode dan het kentekenfilter is gevonden, wordt 
hier geen informatie getoond. 
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4.2. Technische gegevens van het voertuig 

Het tweede TAB blad toont de technische gegevens van het voertuig die beschikbaar zijn in 
de EurotaxGlass’s database. 

4.3. Voertuiggegevens 

Het derde TAB blad toont de ingevoerde gegevens van het voertuig. 
• Vul indien gewenst de ontbrekende gegevens (zoals VIN) in. 
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5. Standaard uitrusting, Opties en Accessoires 

5.1. Standaard uitrusting 

Het eerste TAB blad toont de standaard uitrusting van het voertuig. 

5.2. Opties 

Het tweede TAB blad toont de opties die mogelijk zijn op het betreffende voertuig. 
• Klik op het “+” teken om de opties die in een pakket aanwezig zijn zichtbaar te maken. 
 
Opm.: de samenstellingen van pakketten en mogelijke losse opties kunnen enigszins 
variëren omdat tijdens de importperiode wijzigingen kunnen optreden die door de fabrikant 
en/of importeur worden bepaald. EurotaxGlass’s probeert alle wijzigingen zo volledig 
mogelijk te volgen en door te voeren. 
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5.3. Accessoires 

Het derde TAB blad geeft de mogelijkheid om waardeverhogende accessoires toe te voegen.
• Vul de omschrijving van de accessoire in en geef de dagwaarde op. 
• Klik op “Opslaan”. 
XCN toont de ingevoerde accessoire en neemt dit mee in de waardebepaling. 
• Klik op “Verwijderen” om het accessoire uit de lijst te verwijderen. 
 
Opm.: het in te vullen bedrag is de huidige waarde, niet de nieuwprijs! 

6. Waardebepalingen 

6.1. Het waardebepalingproces I 
XCN Lite biedt de mogelijkheid om stelselmatig het gehele proces te doorlopen, van voertuig 
selectie tot het bepalen van de waarde. In dit proces zit naast de selectie van opties en 
accessoires ook de mogelijkheid bijstellingen door te voeren. Zie de betreffende 
beschrijvingen in deze handleiding. 
Indien nauwkeurige schadeberekeningen wenselijk zijn, biedt Eurotax de mogelijkheid tot 
koppeling met EurotaxRepairEstimate, het baanbrekende schadecalculatieprogramma. 
Neem contact op met het EurotaxGlass’s Customer Care Center voor nadere informatie 
(Tel. +32 2672 34 64). 

6.2. Het waardebepalingproces II 
Na de selectie van het voertuig kan het waardebepaling proces starten. In basis gaat het om 
de volgende handelingen waarmee het proces wordt doorlopen. 
• Voer de gevraagde gegevens in of kies de gewenste items. 
• Stap verder via “Volgende”. 
• Stap terug via “Terug”. 
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6.3. Waardebepalingproces - opties/accessoires 

In het waardebepalingproces worden geselecteerde opties en ingevoerde accessoires 
meegenomen. 
Zie daarvoor de betreffende omschrijvingen. 
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6.4. Waardebepalingproces - bijstellingen en aftrekfactoren 
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Op het TAB blad Waardebijstellingen/aftrek kunnen factoren worden gekozen en ingevuld 
die de waarde van het voertuig beïnvloeden. 

- ERE schade calculatie (zie opmerking). 
- Bijzonder gebruik: aftrekfactor voor o.a. schadeaftrek (zie opmerking). 
- Marktsituatie: markt/locatie aftrek. 
- Marktsituatiehandelaar: ‘verkeerd’ of ‘goed’ merk voor gunstige inkoop. 
- Vorige eigenaar: aftrekpercentage voor aantal eigenaren. 
- Conditie (nog niet actief). 

 
Opm.: het vakje ERE schadecalculatie is alleen actief voor ERE-abonnementshouders. 
Neem zonodig contact op met het EurotaxGlass’s Customer Care Center voor informatie 
over het schadecalculatieprogramma EurotaxRepairEstimate (Tel. +32 2672 34 64). 
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6.5. Waardebepalingproces - het resultaat, de inkoopwaarde 

Op het TAB blad waardebepaling wordt de uitkomst getoond. Daarbij is rekening gehouden 
met de juiste commerciële uitvoering van het voertuig, de eventuele opties en accessoires, 
en de bijstellingen en aftrekposten. Als standaard wordt alleen de inkoopwaarde getoond. 
 
Opm.: printen is mogelijk via rechter muisknop, daar is echter een apart scherm ‘Printen’ 
voor. Zie betreffende beschrijvingen. 

6.6. Waardebepalingproces - inkoop/verkoopwaarden 
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Op het waardebepaling resultaat wordt standaard alleen de inkoopwaarde getoond. Door op 
de blauwe button te klikken kan de verkoopwaarde worden getoond. 
• Klik op TAB “Waardebepaling”. 
• Scroll naar beneden. 
• Klik op de blauwe button. 
XCN Lite toont nu ook de Verkoopwaarde. 

6.7. Waardebepalingproces - reeds uitgevoerde waardebepalingen

Xchange biedt een overzicht van de reeds uitgevoerde waardebepalingen via het TAB-blad 
“Oude waardebepalingen”. 
• Selecteer het voertuig. 
• Selecteer “Waardebepalingen” 
• Selecteer “Oude waardebepalingen”. 
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6.8. Waardebepalingproces - verwijderen voertuig 
 

Een te verwijderen voertuig moet eerst worden geselecteerd. 
• Selecteer het te verwijderen voertuig. 
• Klik op het “X”-symbool bovenin de toolbar. 

EurotaxGlass’s Pagina 18 van 30 Versie 8.01 



Handleiding XCN Lite / ERE - Versie 8.01 

 

7. Foto’s 

7.1. Standaard foto’s 
Standaard worden er bij ieder voertuig algemene persfoto’s gebruikt. 
Het is in XCN Lite mogelijk foto’s te uploaden van het specifieke voertuig. 

7.2. Uploaden voertuigspecifieke foto’s 
 

 
Het toevoegen van specifieke foto’s voor een voertuig. 
• Klik op het betreffende icoon. 
XCN toont het foto-selectiescherm. 
 

 
• Klik op bladeren en selecteer de gewenste foto. 
• Klik op “Foto upload”. 

 

 
Specifieke foto’s als standaard gebruiken. 
• Vink aan dat de specifieke foto als default-foto moet worden gebruikt in de XCN Lite 

schermen. 
 
De volgorde voor printen en voor publicatie op internet (niet in XCN Lite) vastleggen. 
• Klik in de gewenste volgorde in de betreffende boxjes. 
 
Specifieke foto’s verwijderen. Elke foto moet afzonderlijk worden verwijderd. 
• Selecteer de foto. 
• Klik op “Verwijder”. 
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8. Printen 

8.1. Printen - Rapportage vormen 

Bij het printen kan voor drie rapportage-vormen worden gekozen. 
- Waardebepalingen - print inkoop en/of verkoopoverzichten. 
- Controle/taxatielijst - print een checklist van het betreffende voertuig. 
- Technische specificaties en opties - print specs. en opties van het betreffende voertuig. 

8.2. Printen - Waardebepalingen 

• Selecteer de rapportage-vorm via de betreffende selectiebox. 
• Selecteer het gewenste uit te printen overzicht via de selectiebox. 
• Klik op “Print”. 
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8.3. Printen - Checklist 

• Selecteer de rapportage-vorm via de selectiebox. 
• Klik op “Print”. 

8.4. Printen - Technische specificaties en opties 

• Selecteer de rapportage-vorm via de selectiebox. 
• Klik op “Print”. 

9. Rapporten 

9.1. Rapporten - overzicht alle waardebepalingen 

• Selecteer het gewenste rapport via de selectiebox. 
• Klik op “Print”. 

 
Gebruik de vinkboxjes om: 

- De inkoopwaarde te tonen in het rapport. 
- De verkoopwaarde te tonen in het rapport. 
- De uitrusting als opsomming (achtereen) te printen of als lijst (onder elkaar). 
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9.2. Rapporten - gebruik van filters 

• Selecteer de rapportage vorm via de selectiebox. 
• Filter indien gewenst op datum (periode invullen als dd-mm-jjjj). 
• Filter indien gewenst op één of meer merken. De geselecteerde merken verschijnen in 

het veld rechts van de selectiebox. Een onjuist geselecteerd merk kan daar worden ge-
deselecteerd door op het betreffende merk te klikken. 

• Klik op “Print”. 

10. Voertuig schadecalculatie via EurotaxRepairEstimate (alleen bij 
XCN/ERE abonnement) 

10.1. Opstarten schadecalculatie module ERE 

Na selectie van het voertuig kan de schadecalculatie module ERE eenvoudig worden 
opgestart door op het betreffende icoon te klikken. 
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10.2. Uitvoeren schadecalculatie in ERE module 

Voer de benodigde schadecalculatie uit in ERE. Zie betreffende handleiding. 

10.3. Opslaan en beëindigen schadecalculatie in ERE module 

Druk op “Annuleren/Beëindigen/Sluiten” om na de schadecalculatie terug te keren naar XCN. 

Bevestig het Annuleren/Beëindigen/Sluiten met “Ja” als u de calculatie wilt opslaan. Kies 
“Nee” als u de calculatie niet wilt opslaan. 

XCN toont respectievelijk een popup scherm “ERE-succesvol” of “ERE-geannuleerd” ter 
bevestiging. Bevestig met “OK”. 
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10.4. Resultaat schadecalculatie ERE module in XCN 

De ERE calculatie wordt - in XML bestandsformaat - centraal opgeslagen op de Eurotax-
server. Dit ter beveiliging van het document. XCN biedt de mogelijkheid het bestand voor 
verdere bewerking in managementsystemen te downloaden (= lokaal opslaan). 

10.5. Downloaden (opslaan) ERE schadecalculatie 

Via het icoon “ERE XML download” kan het XML-bestand eenvoudig worden opgeslagen op 
de harddisk of netwerkschijf. 
Klik op het icoon “ERE XML download” om het bestand te openen. 
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Het XML-bestand met de schadecalculatiegegevens, kan eenvoudig worden opgeslagen 
door op “Bestand-Opslaan als” te klikken. 

 
In de XML-bestandsnaam zijn kenteken en XCN-waardebepalingsnummer opgenomen ter 
koppeling van het XML-bestand aan het betreffende voertuig. In dit voorbeeld behoort het 
XML-bestand bij kenteken SR-RZ-63 en XCN waardebepalingsnummer 227. 

 
Ter informatie: het XML bestand kan om beveiligingsredenen niet met de rechter muisknop 
worden opgeslagen. Dit is dus géén foutmelding. 
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10.6. Voorblad bij ERE calculatieformulier 

ERE levert als schadecalculatiemodule een calculatieformulier zonder specifieke 
voertuiggegevens, zonder foto’s en zonder klantgegevens. 
XCN biedt de mogelijk om een Waardebepalingsformulier uit te printen waarop alle gewenste 
gegevens en eventuele foto’s kunnen worden opgenomen, mits deze zijn ingevoerd dan wel 
geupload. 
Zie daarvoor de specifieke Paragrafen: 

- Klant invoeren 
- Additionele voertuiggegevens invoeren 
- Uploaden voertuigspecifieke foto’s 
- Printen - Waardebepalingen 
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10.7. Klanten invoeren/selecteren 

Selecteer “Klant” - “Nieuw” en voer de benodigde gegevens in. 

Via “Overzicht” zijn reeds in XCN ingevoerde klanten te vinden. 

10.8. Klanten aan het voertuig koppelen 

- Klik op “Zoek” om “Klanten” - “Overzicht” te openen. 
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Klik op de gewenste klant. 

Controleer zonodig de gegevens. Klik op “Volgende”. 

11. Nieuws en Informatie 

11.1. Nieuws over XCN 
 

XCN toont bij het opstarten nieuwigheden op de homepage. Via de button “Gelezen” kan 
worden voorkomen dat XCN Lite telkens weer het nieuws toont. 
Tevens kan het nieuws worden verwijderd. Die functionaliteit is onder “Help - Nieuws” te 
vinden. 
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11.2. Informatie over XCN 

Mocht u onverhoopt support nodig hebben, dan kan de Customer Care Center medewerker 
vragen om een versienummer en/of een dataversie. Dit is onder “Help - Informatie” te vinden. 

12. Support 

12.1. Popup blockers en Internet Explorer 
 

Wij adviseren u onze URL (= website/webadres) op te nemen onder de “Vertrouwde 
websites”. Daarmee wordt voorkomen dat het openen van Xchange continue wordt 
geblokkeerd. 
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12.2. Popup blockers en Mozilla Firefox 

Wij adviseren u onze URL (= website/webadres) op te nemen onder de “Toegestane 
websites”. Daarmee wordt voorkomen dat het openen van Xchange continue wordt 
geblokkeerd. 

12.3. Toolbars als Yahoo/Google 

 
Wij adviseren u bij gebruik van Xchange de toolbars te de-activeren dan wel te verwijderen. 

12.4. Customer Care Center 

Mocht u onverhoopt support nodig hebben, neem dan contact op 
via telefoonnummer +32 2672 34 64 of via e-mail: info@eurotax.nl 

12.5. Wachtwoord vergeten 
Wachtwoord vergeten? 
• Gebruik de button “Wachtwoord vergeten” 
• Volg de instructies. 
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