
CARLOGIC:   
de betaalbare & gebruiksvriendelijke  
garage facturatie software bestemd voor
  carrosserie en herstelbedrijven
  onafhankelijke en merkgarages
  nieuw en tweedehands verkoop en export van wagens
  tuners - tuning garages
  airco en LPG installateurs
  bandencentrales
  elke firma die met CarPass in aanraking komt
  ...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autofiches maken voor één of meerdere wagens per klant? De mogelijkheden van het multifunctionele 
CARLOGIC facturatie programma zijn onbeperkt. Denk aan klantenfiches, productfiches,  
herstellingshistoriek, inkomende en uitgaande facturatie, volledig automatische CarPass doorgave, 
garageboek der garagisten, werkfiches, werkorders en diverse lijsten… met CARLOGIC lopen je  
administratie en facturatie op wieltjes.

 

CARLOGIC: van basisfuncties tot totaaloplossing

JCON
make IT work



Onze modulair opgebouwde garagesoftware is reeds beschikbaar als BASIC versie vanaf 375 euro (excl. btw, 
prijs onder voorbehoud). Dankzij de basisfuncties en interessante prijs dus ideaal voor elke beginnende garage. 
En met optionele modules snel uitbreidbaar tot een totaalpoplossing voor garages met meerdere mecaniciens. 
Want via het intensieve gebruik van parameters is het programma volledig instelbaar op maat van jouw bedrijf. 

Liever software huren?  
Vraag dan zeker naar onze renting-services: huren kan vanaf 35 euro per maand (excl. btw, incl. huur en  
onderhoud). De renting-prijs is afhankelijk van het aantal opties en gebruikers. Zeer interessant voor starters!
 

CARLOGIC: BASIC
De CARLOGIC basisversie bevat de volgende functionaliteiten:
  inkomende facturen, documenten, credit nota’s
  uitgaande facturen, credit nota’s met standaard lay-out
  klantenfiches
  autofiches met herstellingshistoriek
  werkfiches met historiek 
  productfiches 
  concepten 
  lijst uitgaande facturen niet betaald  

(uitgaande werkfactuur lay-out + uitgaande verkoop van de wagen lay-out)
  lijst inkomende facturen niet betaald 
  diverse basistabellen  

(bijvoorbeeld postcodes en gemeentes, aansprekingen, periodes, standaardteksten, Recytyre…)
 

Onze klanten aan het woord
Auto’s James - Heusden Zolder
“Een echte aanrader voor elke professionele gebruiker die op zoek is naar een betaalbaar en functioneel pakket!“

Garage De Decker - Onafhankelijke Renault Garage te Lebbeke
“Wij zijn heel tevreden over JCON. Service, bereikbaarheid en feedback zijn optimaal. Het programma CAR LOGIC is heel 
gebruiksvriendelijk en de omzetting van ons vorige Winking softwareprogramma naar CAR LOGIC verliep probleemloos. 
Wij zijn tevreden klanten die met plezier anderen zullen aanbrengen als de gelegenheid zich voordoet.”

Garage BMW Martin - Kruishoutem
“Na een 6-tal maanden met Car Logic gewerkt te hebben, kan ik met zekerheid zeggen dat onze administratieve molen een 
stuk vlotter loopt, wij een factuurlayout hebben waar wij trots op zijn en een zeer goede investering gedaan hebben.”



CARLOGIC:  
optionele modules
De CARLOGIC garagesoftware is modulair opgebouwd 
en dat heeft zo zijn voordelen! Want je kiest enkel de 
modules die je nodig hebt, passend binnen je budget. 
Ontdek hier alvast de verschillende modules en vraag 
ons gerust om advies of een gratis demo.

 Carpass doorgave
Kilometerstanden eenvoudig doorgeven? Het kan met de  
module CARPASS van CARLOGIC. Je geeft enkel de nieuwe  
kilometerstand in bij aanmaak van een factuur en CARPASS 
doet de rest. Je input wordt bewaard en de nodige info gaat 
door naar CarPass. Enkel facturen aangemaakt als ‘werkfactuur 
met CarPass’ worden doorgestuurd. Je kiest dus zelf de factu-
ren alsook het moment van verzenden. Automatisch of met 
één druk op de knop, bijvoorbeeld één keer per week. Dit alles 
met een gebruiksvriendelijk opvolgscherm voor de statussen 
(te versturen, wacht op antwoord, fout en goed). 

 Werkorders
Dit zijn genummerde werkfiches. Voor elke interventie wordt 
er een werkorder met nummer aangemaakt. Je kiest een 
klant-/wagencombinatie, voegt de werkzaamheden voor het 
voertuig toe, eventuele opmerkingen enz. De gebruikte onder-
delen kunnen reeds gelinkt worden. Handig voor de facturatie, 
want de geselecteerde onderdelen of producten van het  
werkorder worden automatisch overgenomen bij het maken 
van de factuur. Er is ook een scherm voorzien voor de opvol-
ging van de nog niet gefactureerde werkorders. Inzicht in je 
openstaande interventies met slechts één muisklik!

 Stock module
Onze stockmodule geeft je de kans om producten als stock-
producten aan te duiden en aantallen in te geven, inclusief 
minimum- of maximumstock. Bij het uitfactureren worden de 
stockaantallen in mindering gebracht. De MINI stockmodule 
geeft een melding tot bestellen als een product onder het 
stockminimum gaat. Dankzij de MAXI stockmodule koppel je 
elk product aan een leverancier en heb je de mogelijkheid 
om op het einde van de dag automatisch bestellijsten te laten 
afprinten, voor elke leverancier één bestelling. En uiteraard 
kan je ook stockoverzichten afdrukken (bv. aankoopwaarde of 
verkoopwaarde stock), handig voor de boekhouder.

 Financieel beheer
Het financieel beheer van je firma loopt op wieltjes met  
CARLOGIC. Denk aan het boeken van in- en uitgaande beta-
lingen, het bijhouden van het kasboek, het afchecken van de 
rekening-uittreksels, het overboeken tussen rekeningen enz. 
Diverse lijsten helpen je om het overzicht te bewaren.  
In combinatie met onze module betalingsherinneringen 
garandeert de module financieel beheer een maximum aan 
resultaat en inzicht, met een minimum aan input.  

 Scanner & barcode gebruik
CARLOGIC is ontwikkeld voor scannergebruik. De barcodes van 
de producten scan je probleemloos in, om ze weer snel met 
behulp van de scanner terug te vinden tijdens het uitfactu-
reren. De module gaat perfect samen met werkorders en 
tijdsregistratie. Elke werknemer krijgt een badge waarmee hij 
werktijden kan registreren in CARLOGIC. Hierbij kan hij zijn 
start-/stoptijden registreren, in combinatie met de barcode 
van het werkorder. Bij het uitfactureren worden alle werkuren 
opgeteld en toegevoegd aan de factuur. 

 Tijdsregistratie
Meerdere uurtarieven, meerdere mekaniekers, die werken aan 
één of meer werkorders? Geen probleem dankzij onze module 
tijdsregistratie. Elke mecanicien scant de start-/stoptijd voor 
een bepaald werkorder. Bij de facturatie van dit werkorder 
gaat CARLOGIC alle werktijden samentellen en toevoegen aan 
de factuur. Een belangrijk extraatje: het is mogelijk om per 
mecanicien een overzicht op te roepen, met in detail de werk-
orders waaraan hij tussen een instelbare start-/stopdatum heeft 
gewerkt. Zo kan je de bezigheden van werknemers perfect 
controleren.

 Additionele documenten
Met deze module beschik je over een aantal handige  
documenten, zoals:
  aankoopfactuur overname particulier + marge attest
  controlelijst aflevering wagen
  sleutellijst (je kan aan elke wagen een sleutelnummer 

toekennen)
  verkoopovereenkomst
  verkoopbrochure (achter voorruit te plaatsen)

 
 Bandencentrale Module
Het beheren van je bandenbewaring was nog nooit zo een-
voudig! Met onze module bandencentrale leg je per wagen 
alle details vast. Van merk, type, grootte, toestand, zomer- of 
winterband, op de velg, wielbouten, wieldeksels tot plaatsbe-
waring. De klant krijgt een bewaringsfiche als bewijs. Achteraf 
banden via nummerplaat terugvinden in je magazijn? Geen 
probleem meer! Indien gewenst, kan het systeem bewarings-
prijzen berekenen met een prijs per dag bewaring.

 Bonnenbeheer
Een (af)leveringsbon nodig? Heb je klanten met meerdere 
voertuigen, die meermaals op interventie komen per maand? 
Met deze module maak je bonnen aan per interventie en met 
een druk op de knop voeg je ze toe aan één factuur.

 Ticketverkoop
Ideaal voor garagehouders met kassasysteem! Met onze 
module ticketverkoop kan je kleine aankopen op een ticketje 
plaatsen en afdrukken. Ook mogelijk: aankopen per klant op 
het einde van de maand omzetten naar één factuur.
 



CARLOGIC VOORDELEN
BETAALBAAR & MODULAIR
Volledig modulair opgebouwd, dus je 
kiest wat je nodig hebt. Bij ons geen 
extra kosten voor modules die je toch 
niet gebruikt. 

MULTI USER
Met meerdere gebruikers samen met 
CARLOGIC werken, bijvoorbeeld 1 pc 
voor facturatie en 1 pc in de werkplaats 
voor de werkorders. 

VRIJBLIJVENDE & GRATIS DEMO
Wij zijn overtuigd van ons product. Je 
kan steeds vrijblijvend het programma 
uitproberen. En aankopen doe je pas als 
ook jij overtuigd bent. 

DAGELIJKS GEBRUIKEN MEER  
DAN 100 GARAGES CARLOGIC
Meer dan 100 garages over gans België 
werken met CARLOGIC 

PERSOONLIJKE DOCUMENTEN 
LAYOUT
Integratie van je eigen logo en huisstijl 
mogelijk.

TIJDSBESPAREND
CARLOGIC software verdient zichzelf 
snel terug. Gegarandeerd een investe-
ring die loont. Met CarPass doorgave, 
handig informatie opzoeken van klan-
ten, auto’s, facturatie van het laatste 
onderhoud enz. 

MOGELIJKE INSTALLATIES
• standaard windows pc client server
• cloud installatie
• citrix of terminal server machines

Vragen? Neem contact op met ons

JCON
make IT work

JCON kent het vak. Dat van de garagist, maar ook dat 
van IT & development. Want software ontwikkelen is 
ons vak. De jongens van JCON gingen kennis vergaren 
in het werkveld, in de garage en bij autobedrijven.  
Om zo de noden en problemen perfect te kunnen  
detecteren, met CARLOGIC als resultaat.  
Want administratie en facturatie automatiseren en 
vereenvoudigen helpt elke garagist vooruit.

CARLOGIC is onderdeel van JCON uit Beerse (2009). 
We zijn een softwarebedrijf en focussen op de ontwik-
keling van CARLOGIC, WINSAD (douane-programma) 
en maatwerk. Ons team staat garant voor jarenlange 
ervaring in het werkveld, een doorgedreven hands-on 
mentaliteit en een streven naar perfectie, kwaliteit 
en service. Onze klanten komen altijd op de eerste 
plaats!

Vragen of noden? Neem vandaag nog contact met 
ons op of ontdek alvast wat we met CARLOGIC voor 
jouw bedrijf kunnen betekenen. 

Neem gerust contact op met één van onze  
referenties om te peilen naar de kwaliteit  
van ons programma en onze service.

JCON voordelen: 
  ervaring met administratie  

in de automotive sector
  dynamisch
  persoonlijke support 

Contacteer ons:
JCON bvba
Bremstraat 1, 2340 Beerse
BTW : BE 0810.416.786

tel.:  +32  (0)14 75 45 75
fax:  +32 (0)3 400 53 39

support:  support@carlogic.be
sales:  sales@carlogic.be
info:  info@carlogic.be 


