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1 PARAMETERS 
Volgende instellingen zijn nodig voor de correcte werking van de module. 
Via menu Merken / Mercedes / Parameters  krijgt u het volgende scherm : 

1.1 Algemeen 

 
 
Naam: Dealer naam  
 
Dealer nummer waarborgen: Het dealernummer. (Maximaal 5 karakters) 
 
Plaats: De plaats waar het bestand wordt klaargezet. Dit is in samenspraak met T-System 
vastgelegd op c:\Transit\output 

1.2 Operaties 

 
 
Ventilatiecodes: Bepaalt de ventilatiecode van de standaardtijden voor PKW en LKW. 
 
Uurloon: Uurlonen van toepassing op alle standaardtijden en uitgesplitst volgens de 
verschillende toepassingsgebieden. 
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1.3 Waarborgen 

 
 
Dagboek waarborg: De plaats waar het waarborg-bestand wordt klaargezet.  
In samenspraak met T-System is plaats vastgelegd op c:\Transit\output . 
 
Dagboek waarborg: De plaats waar het bestand wordt klaargezet.  
In samenspraak met T-System is plaats vastgelegd op c:\Transit\output . 
 
Toon enkel de nog niet geboekte waarborgen: Dienen de reeds geboekte waarborgen wel of 
niet getoond te worden in het “Waarbogen documenteren”-scherm ? 
 
Druk een overzicht na verzenden van waarborgen: Overzicht van verzonden bestanden 
tonen direct na het klaarmaken van het bestand. 
 
Aantal waarborgen verstuurd: Teller die bijhoud hoeveel bestanden deze maand verstuurd 
zijn. Maximaal kunnen er 99 bestanden per maand verstuurd worden. 
 
Bestandnaam: Niet aanpasbaar, enkel ter informatie. 
Opbouw bestandnaam : EXPORT02.Dealernummer(eerste vier karakters).Datum 
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2  EXTRA INSTELLINGEN 
Volgende instellingen zijn noodzakelijk voor een correcte werking van de gehele module. 

2.1 Mappen: 
Op het toestel waar men een verbinding heeft met Mercedes via de communicatiemodule van 
T-Systems zijn de volgende mappen verreist onder de c: 

 
De bestanden aangemaakt in Flexigar worden bewaard in de Output map. 
Zie ook: “Parameters” onder het flapje “Algemeen” in het veld Exportpad. 
Na het versturen van de bestanden via de module van T-System worden zij als backup 
bewaard in de Save map.  

2.2 Standaardtijden: 
Elke prestatie op een waarborgaanvraag moet onder de vorm van een standaardtijd ingebracht 
worden !  Indien men gebruik maakt van de Standaardtijd-prefix, zal het opzoeken en/of 
invullen van deze standaardtijden sneller verlopen. 
Deze prefix stelt men in via menu Werkorders - Facturatie in menupunt Parameters en 
submenu Werkorders-facturen.  Het volgende scherm verschijnt : 
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2.3 Kortingspercentages 
Via menu Magazijn / Kortingen / Kortingspercentages  krijgt u het volgende scherm : 
 

 
 
Instellingen: 

- Merk  Mercedes-Benz 
- Klasse Garantie 
- Soort  Stock verkoop en Depannage verkoop 

 
De kortingspercentages, gekoppeld in het bovenstaande rooster aan de kortingscodes van de 
artikelen, worden toegepast op een werkorderdetaillijn met klantcode G(arantie) of K(ulanz) 
en/of op een document van het type Waarborg. 
 
Opgelet : De Handling-Charge percentages, van toepassing op het artikel, worden 

bijkomend verrekend in deze kortingspercentages. 
 Dit gebeurt automatisch wanneer men het artikel op een werkorder onder garantie 

plaatst 
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3 WAGENPARK 
De werking van de nieuwe module steunt volledig op correct ingevulde wagengegevens. 
Enkel voor de wagens waarbij een juiste modelcode en zodus alle bijhorende specifieke 
gegevens zijn  ingevuld, kan men op een werkorder de juiste standaardtijden plaatsen. 

3.1 Algemeen 

 
  
Modelcode 
De modelcode zit vervat in het chassisnummer (van positie 4 tot en met 11) en wordt 
automatisch ingevuld bij het aanmaken van een nieuw voertuig. 
Bij eerder aangemaakte wagens waarvan de modelcode helemaal niet of niet correct werd 
ingevuld, kan men deze code simpel uit het chassisnummer distilleren door op de knop 
achteraan dit veld (knop met pijltje) te klikken. 
 
Datum begin waarborg 
Het veld  ‘Datum begin waarborg’ is naar het tabblad algemeen gebracht omdat vanaf heden 
dit de datum is die met het waarborgbestand wordt doorgestuurd. 
Deze datum moet gelijk zijn aan de Begin waarborg datum in met Mercedes VEGA systeem. 
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3.2 Modelkeuze 

 
 
Indien er meerdere types mogelijk zijn op deze modelcode zal Flexigar een lijst tonen met al 
de mogelijke types. Het is aan de gebruiker om aan de hand van de wagengegevens (bv: 
onderhoudsboekje) het juiste model te selecteren. (Dubbel klikken op juiste Type) 

3.3 Diversen 

 
 
Het flapje Diversen  geeft een overzicht van alle gegevens, specifiek aan de modelcode. 
Men kan altijd de modelgegevens aanpassen door te klikken op de knop Controleer model. 
 
Boekhoudgammanummer: wordt gebruikt om bij de facturatie van de nieuwe wagen de 
bedragen op de juiste boekhoudrekeningen te plaatsen. 
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4 STANDAARDTIJDEN – OPERATIES 

4.1 Beheer en raadplegen van alle standaardtijden. 
Via menu Merken / Mercedes / Operaties  krijgt u het volgende scherm : 
 

 

4.2 Standaardtijden opzoeken - zoekcriteria 

 
 
Wagen: Door een wagen te koppelen aan de het scherm beperkt men de opzoekingen tot 
standaardtijden die enkel gelden voor dit type van wagen. 
Een type van voertuig kan opgegeven worden door family en type  code manueel in  te vullen 
of door het  zoeken model scherm dat men kan activeren door te klikken op de knop met de 
twee voertuigen op . 
 
Zoek naar: Door enkele selectiecriteria zoals Groep, Operatie, Deel van de operatie of Deel 
van de omschrijving in te vullen kan men de selectie beperken zodat men sneller de gewenste 
standaardtijd verkrijgt. 
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Na het invullen van de criteria start men de opzoeking via een klik op de knop met de 
verrekijker.  De standaardtijden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria, worden 
getoond in het rooster. 

4.3 Extra informatie over de standaardtijden 

 
Kader links Extra informatie en operaties (zie 4.3.1) 
Kader rechts Beschikbare tijden per family en type wagen (zie 4.3.2) 

4.3.1 Beschikbare tijden per family en type code 
Elke operatie heeft verschillende mogelijke tijden welke afhankelijk zijn van het type van de 
wagen waarvoor zij gebruikt worden. 
vb. De operatie met de code 007600 heeft een tijd van 0,7 voor een voertuig uit de family 

02 en type 10. Dezelfde operatie heeft een tijd van 0,7 voor een voertuig van de family 
02 en type 40. 

 
Men kan een overzicht verkrijgen van alle tijden voor alle verschillende voertuigen per 
operatie door op de knop onder de rij Info te klikken op de lijn van de bewuste operatie. 
Hierdoor wordt het kleine subscherm onderaan rechts opgevuld met alle beschikbare tijden. 
 
Indien er voor een bepaalde “family – type voertuig” geen tijd beschikbaar is, zal deze tijd 
ook niet gebruikt kunnen worden op een document voor een voertuig van dit soort type. 

4.3.2 Extra informatie en operaties. 
Deze optie is enkel beschikbaar indien er een wagen gekoppeld is aan de selectie! 
Hierdoor krijgt men een extra kolom in het rooster met de omschrijving Add. (Additional). 
Wanneer in het rooster het vinkje is aangevinkt achter een bepaalde operatie, wil dit zeggen 
dat er bij deze operatie extra informatie behoort. 
 
De eerste lijn uit het vak Extra informatie bevat de omschrijving en operatiecode van de 
geselecteerde operatie.  Dergelijke lijn kan twee types van sublijnen bevatten : 

• Extra lijn zonder operatiecode vooraan 
• Extra lijn met operatiecode vooraan 

 
Extra lijn zonder operatiecode vooraan 
Extra mededeling betreffende de geselecteerde operatie.   
Zie 4.3 BEVAT NACONTROLE. 
 
Extra lijn met operatiecode vooraan 
Dit is een operatie die onder bepaalde voorwaarden hoort bij de geselecteerde operatie. 
Zie voor extra info en gebruik van deze optie ‘Bijkomende standaardtijden - operaties 
toevoegen aan document’ onder ‘Standaardtijden toevoegen aan document’ (zie 6.1.3.4). 
Zie 4.3  007671 EXTRA BIJ SPECIALE UITLAATGASINSPECIE UITVOEREN : …. 
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4.3.3 Taakbalk onderaan het scherm Standaardtijden 

 
 
Automatisch extra info tonen: Door deze parameter aan te vinken, wordt de extra informatie 
getoond bij het doorlopen van de verschillende lijnen in het rooster.  Men hoeft dan niet 
telkens op de knop Info te klikken.  Op tragere computers vertraagt dit de werking merkbaar. 
 
Alle eigen aangemaakte standaardtijden tonen: Programma toont enkel de operaties die 
men zelf als gebruiker in Flexigar2000 heeft aangemaakt. 

4.4 Hoe een nieuwe operatie aanmaken ? 
Stap 1 :  Bovenaan in het scherm Standaardtijden het wagenmodel selecteren waarvoor men 

een operatie wenst aan te maken 
Stap 2:   Klikken op de knop Nieuw onderaan in taakbalk. (Pijltje gevolgd door sterretje) 
 

 
 
Stap 3 Alle gegevens correct invullen en op de knop Valideren klikken. (knop met V).  
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5 SCHADECODES 
Via menu Merken / Mercedes / Schadecodes  krijgt men het scherm Schadecodes : 
 

 

5.1 Opzoeken en raadplegen 
Modelcode: Door een wagen te koppelen aan de het scherm beperkt men de opzoekingen tot 
standaardtijden die enkel gelden voor dit type wagen.  De koppeling gebeurt door  

• het manueel ingeven van de modelcode in het vak Modelcode 
• gebruik te maken van het  Zoeken model scherm dat men activeert door te klikken op 

de knop met de twee voertuigen. 
 
Koppelt men geen modelcode aan de opzoeking, dan zal Flexigar alle schadecodes tonen die 
voldoen aan de rest van het selectiecriteria.  De eerste kolom in het rooster wordt dan de 
verwijzing naar het wagenmodel.  
vb 107 is geldig voor alle modelcodes die beginnen met 107  
 
Zoek naar: Door enkele selectiecriteria zoals Groep, Subgroep, Code, deel van de Code of 
deel van de omschrijving in te vullen kan men de selectie beperken zodat men sneller de 
gewenste schadecode vindt. 
 
Na het invullen van de criteria start men de opzoeking via een klik op de knop met de 
verrekijker.  De schadecodes die beantwoorden aan het opgegeven selectiecriteria, worden 
getoond in rooster. 

5.2 Schadecode toevoegen aan waarborg. 
Zie waarborg documenteren. 
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6 WAARBORGEN 

6.1 Creatie waarborg op werkorder niveau. 

6.1.1 Wagengegevens 
Opgelet Standaardtijden kunnen NIET gebruikt worden indien de gegevens van het 

voertuig, dat gekoppeld is aan het werkorder, incorrect of onbestaande zijn. 
 

       
 

6.1.1.1 Wat doen bij vermelding : Wagengegevens niet gevonden ! 
Stap 1: Laat het werkorder open staan en druk op de wagenpark knop. 

Het wagenpark scherm zal openen op de juiste wagen . 

Stap 2: Wagenpark scherm – Tabblad Diversen -Klik op de knop ‘Controleer model’  

Stap 3: Valideer deze wagen en sluit het wagenscherm. 
Het juiste model door hier op dubbel te klikken.  

Stap 4: Open het  menu ‘Werkorders’ en klik op ‘Herlees Wagengegevens’ 

Stap 5: Controleer of de wagengegevens nu correct zijn ingevuld. 

6.1.1.2 Wat doen indien de wagengegevens worden getoond met ‘!’ vooraan. 
Als de wagengegevens voorafgegaan worden met een ! dan wil dit zeggen dat de 
wagengegevens niet correct zijn ingevuld in het wagenpark maar dat Flexigar aan de hand van 
het chassisnummer toch de modelcode heeft kunnen achterhalen. 
Flexigar2000 heeft in feite een autocorrectie uitgevoerd. 
 
Voor de verdere verwerking van dit document heeft dit geen invloed op het juiste gebruik van 
de standaardtijden.  Men kan dit echter best corrigeren daar deze procedure meer tijd in beslag 
neemt dan wanneer de wagengegevens correct zijn ingevuld in het wagenpark. 
 
Voor correctie: volg procedure zoals beschreven in ‘Wagengegevens niet gevonden’ 

6.1.2 Detaillijn onder waarborg plaatsen 
De detaillijn toewijzen aan een waarborg gebeurd door in de kolom "Klant" te kiezen voor 
(G)arantie of (K)ulanz 
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Merk op dat de korting direct wordt aangepast aan de percentages die ingevuld zijn in de 
kortingspercentages bij de klasse Garantie (zie Extra instellingen).  Bovendien worden deze 
kortingen direct aangepast met de voorziene Handling Charge. 
 
Indien men voor Kulanz kiest, moet men het aandeel van de klant inbrengen in het scherm 
dat automatisch verschijnt na het verlaten van de kolom “Keuze” (nadat men op de tabtoets 
heeft gedrukt). 
 
Denk eraan dat later bij het documenteren van de waarborg alle klantaandelen per schadecode 
en per type lijn (artikel, standaardtijd,extra kosten) dezelfde waarde moeten hebben. 
 

 
 
TIP:  Werken met een prefix versnelt aanzienlijk de werking van de standaardtijden. Zie: 

extra instellingen. 

6.1.3 Standaardtijden toevoegen aan document 
De standaardtijden kan men op verschillende manieren ingeven in het veld Artikelnummer. 

6.1.3.1 Standaardtijd is gekend en wordt ingetypt  
Standaardtijd bestaat uit Constructiegroep en Operatienummer (6 posities) 
 

 
 
Flexigar zal de correcte lijnnummer en tijd toevoegen die geldig zijn voor deze standaardtijd 
in combinatie met het wagenmodel.(aangeraden werkwijze) 

6.1.3.2 Standaardtijd is gekend en lijnnummer wordt zelf bepaald 
Standaardtijd bestaat uit Constructiegroep, Operatienummer en Lijnnummer (8 posities). 
 

 
 
Indien men het lijnnummer meegeeft, zal het systeem deze onthouden en gebruiken. 
 
De lijnnummer zelf meegeven kan men oa gebruiken voor de lijnnummer 99.  Deze gebruikt 
men indien er onverwachte problemen zijn opgedoken bij het uitvoeren van de standaardtijd. 
vb:  Bout afgebroken.  
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De omschrijving blijft gelijk aan deze van de gebruikte code, maar de tijd (aantal) zal op 0 
gezet worden en moet door de gebruiken zelf ingevuld worden. 
 
Na het indrukken van de Tab-toets zal Flexigar de omschrijving, de prijs (uurloon ingevuld 
bij de parameters van Mercedes) en het aantal (tijd) invullen. 
 
Opgelet  Sommigen standaardtijden worden aangevuld met een 0 tijd (zeitmeister) en hier 

wordt dan van de gebruiker verwacht dat hij zelf de correcte tijd inbrengt. 

6.1.3.3 Automatisch opzoeken van standaardtijden vanuit het werkorder 
Bij het inbrengen van een foutieve of niet volledige standaardtijd zal u de mogelijkheid 
hebben om deze op te zoeken. 
 
Bij het weglaten van de Prefix krijgt men het volgende scherm 
 

 
Hier vinkt men standaardtijden aan en klikt men op de verrekijker. 
 
Bij het gebruik van de prefix komt men rechtstreeks terecht in het scherm operaties. 
 

 
 
vb. Opzoeken standaardtijd uit de groep ‘Motor,cilinderblok,cilinderkop’ 

Prefix standaardtijd + groep = ‘-01’ 
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Flexigar toont automatisch alle standaardtijden in de groep 01 voor dit type van wagen. 
Enkel de juiste standaardtijd selecteren en dubbelklikken op de gewenste lijn.   
De gekozen standaardtijd wordt automatisch toegevoegd aan het werkorder. 
 
Opgelet  De operaties en bijhorende tijden zijn afhankelijk van het type van de wagen. 

Bij het opzoeken van een standaardtijd vanuit een werkorder, worden de wagen-
gegevens steeds opgevuld en zijn dan niet meer aanpasbaar.  Dit omdat de 
standaardtijden moeten geldig zijn voor het type van wagen dat aan het document 
(bv: werkorder ) hangt. 

 
Tip  Indien men de cursor langer dan 0,5 sec over een omschrijving houdt zal deze 

volledig zichtbaar worden in een gele kader. 
 
Extra  Een volledige lijst van al de mogelijke groepen vindt u terug in bijlage (zie 7.1). 

6.1.3.4 Bijkomende standaardtijden - operaties toevoegen aan document 
Bijkomende standaardtijden zijn standaardtijden die extra aan een bepaalde taak of 
standaardtijd mogen worden toegevoegd, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.  
 

 
 
vb  Zie afbeelding hierboven.  Voertuigtype ML320 met Family 18 en Type code 31 

U gebruikt de standaardtijd 017500 – Oliecarter uit- en inbouwen, afdichten op het 
werkorder.  Als dit een voertuig met automatische versnellingsbak is, dan mag u de 
standaardtijd 017623 – Extra bij carter uit – en inbouwen auto met automatisch bak 
bij op het werkorder plaatsen. 

 
Werkwijze: 
Klik op knop met omschrijving ‘Add.’ (naast rooster met detaillijnen op werkorder) 
Het bovenstaande scherm zal openen met alle standaardtijden die gebruikt zijn op het 
werkorder en hun bijhorende extra operatie. 
Selecteer de gewenste operatie door deze aan te vinken. 
Draag deze selectie over naar het werkorder door te klikken op de knop met de rode wagen. 
De operaties zullen automatisch toegevoegd worden aan het werkorder. 
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Opgelet Het is mogelijk dat een gekozen standaardtijd niet wordt overgenomen op het 
werkorder.  Oorzaak : elke overgedragen standaardtijd passeert door een extra 
controle, die bepaalt of de standaardtijd nog geldig is voor dit type voertuig. 

6.1.4 Extra kosten toevoegen aan document 
Extra kosten worden aan een waarborg toegevoegd onder de vorm van een Facturatiecode. 
 

 
 

- Omschrijving indien gewenst aanpassen 
- Klant aanpassen naar (G)arantie of (K)ulanz 
- Indien Kulanz, klantaandeel ingeven. 
- Prijs invullen 

 
EXTRA: Meer informatie over het correct gebruik van facturatiecodes op waarborgen vindt u 
terug in bijlage (zie 7.2) 
 
 
OPGELET! Vanaf heden is het niet meer mogelijk Extra kosten toe te voegen tijdens het 
documenteren van de waarborg. 

6.1.5 Facturatie van het werkorder 
Bij het factureren van dit werkorder worden de verschillende detaillijnen uitgesplitst naar 
verschillende documenten. 

1. Alle detaillijnen met een "G" van Garantie worden een waarborg. 

2. Detaillijnen met een "K" van Kulanz worden uitgesplitst naar een waarborg en een 
factuur al naargelang het klantaandeel dat bij deze lijn is ingevuld.  
Indien men in het scherm ook een eigen aandeel heeft ingevuld, wordt dit aandeel op 
een intern factuur geplaatst. 

3. Lijnen die men gewoon op de klant heeft laten staan worden gewoon gefactureerd. 
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6.2 Waarborgen documenteren 
Elke waarborg die overgemaakt wordt  aan de invoerder, dient eerst gedocumenteerd worden. 
Via menu Merken / Mercedes / Waarborgen  komt u op het scherm : 

6.2.1 Waar moet ik wat documenteren ? 
Het scherm is opgebouwd uit een aantal onderdelen.  Bovenaan vindt u de flapjes 

• Algemeen 
• Schadesleutels 
• Detail 

 
Deze worden verder besproken.   
 
Op het flapje Algemeen documenteert u … 

- Regelmatig onderhoud 
- Waarborg voor of na inschrijving 
- Extra tekstlijnen op waarborg niveau 

 
Op het flapje Schadesleutels documenteert u … 

- Toevoegen van schadesleutels 
- Vervangingsinformatie 
- Diagnosecodes 
- Authorization nummer 
- Message indicator 
- Extra tekstlijnen op schadesleutel niveau 

 
Op het flapje Detail documenteert u … 

- Detaillijnen koppelen aan schadesleutel 
- Oorzakelijk onderdeel per schadesleutel toewijzen 
- Hoofd standaardtijd per schadesleutel toewijzen 

 
Onderaan het scherm bevindt zich de toolbar met de belangrijkste functies. 
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6.2.2 Toolbar  
 

 
 

1 Navigeren door verschillende waarborgen 
(Eerste, vorige, volgende, laatste) 
 

2 Waarborg is reeds geboekt (overgedragen). 
Dubbelklikken op icoon geeft mogelijkheid om waarborg tegen te boeken. 
 

3 Waarborg is reeds verzonden. 
Dubbelklikken op icoon zet status verzonden op niet verzonden. 
 

4 Waarborg is gevalideerd en staat klaar om verzonden te worden. 
Alle input velden staan geblokkeerd  
Gebruiker naam en datum van validatie staan vermeld op tabblad algemeen 
 

5 Valideren 
Waarborg staat na de validatie klaar om verzonden te worden. 
Voor de waarborg gevalideerd wordt doorloopt deze een controle op de 
belangrijkste punten. Indien de waarborg niet goed gedocumenteerd is zullen de 
opmerkingen getoond worden aan de gebruiker. 
 

 
 

6 Opzoeken van een waarborg door middel van het waarborg opzoekscherm. 
 
7 Verwijderen van een waarborg.  
 
8 Afdrukken van waarborg. 
 
9 Sluiten van het scherm 

 
 
10 Indien deze parameter staat aangevinkt worden ook de geboekte  (overgedragen) 

waarborgen getoond. U kan inde Mercedes-parameters bepalen of deze parameter 
aan of af moet staan bij het opstarten van dit scherm. 
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6.2.3 Algemeen 

 

6.2.3.1 Vak Algemeen 
Nr waarborg:  Nummer van waarborg uit werkorders-facturatie 
WO:  Nummer van oorspronkelijk werkorder. 
Nr MB:  Nummer waaronder deze waarborg gekend is bij Mercedes.  

Deze is gelijk aan nummer waarborg + aantal maal verzonden. 
vb: waarborg nr 7 die reeds 4 maal heringediend is geeft 0000074 

Creatie:  Gebruiker en datum van aanmaken waarborg 
Documentatie:  Gebruiker en datum van documentatie – validatie van de waarborg 
Schadesleutels:  Aantal schadesleutels die momenteel aan deze waarborg vasthangen. 

6.2.3.2 Vak Relatie 
Relatie gegevens. 

6.2.3.3 Vak Wagen – bovenste deel van kader  
Vast gegevens van de wagen. Indien hier aanpassingen aan moeten gebeuren kan dit enkel in 
het wagenparkscherm. 

6.2.3.4 Wagen – onderste deel van kader 
Dat.Begin waarborg: Datum moet gelijk zijn aan de datum in het Mercedes VEGA systeem.  

Nieuw ! Indien u in dit scherm de datum aanpast krijgt u automatisch 
de vraag of deze datum ook aangepast moet worden in het wagenpark. 

Herstel datum:  Datum van aanmaken werkorder. (aanpasbaar) 
Kmstand:  Km stand van maken bij aanmaken werkorder. (aanpasbaar) 
Regelmatig onderhoud Is deze wagen regelmatig op onderhoud  geweest. 

6.2.3.5 Totalen 
Totaal en subtotalen van deze waarborg.  Handling is de te verwachten Handling Charge op 
de artikelen in deze waarborg.  Is tevens reeds verrekend in het subtotaal van de artikelen 
(Materiaal) 
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6.2.3.6 Teksten op waarborgniveau 
Mededelingen en boodschappen die geldig zijn voor gans de waarborg, worden ingevoerd in 
het rooster. Maximaal 999 lijnen van elk 131 karakters lang. 

6.2.3.7 Waarborg ten opzichte van Inschrijving 
Is deze reeds ingeschreven of niet? 

6.2.4 Schadesleutels 

 
 
Het rooster geeft u een overzicht van al de schadesleutels die op deze waarborg staan. 
De gekleurde lijn is geselecteerde lijn. 

6.2.4.1 Nieuwe schadesleutel toevoegen 
1. Ga naar tabblad Schadesleutels en  
2. Klik op de nieuw toets (pijl met ster) of druk op de Functie toets F7 
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NR:  Wordt automatisch toegekend door Flexigar. 
TGA: Keuze tussen 0 of 1 

- 0 = Waarborg op oorspronkelijk stuk 
- 1 = Waarborg op reeds vervangen stuk (betaald door de klant) of 

aggregaten na de waarborgperiode. 
 
Verplicht in te vullen: 
Artikel omschrijving:  Omschrijving van het betrokken onderdeel. 
Datum install.  Datum installatie van vorige vervanging. 
Naam garage  Garage die vorige vervanging heeft gedaan. 
Kmstand install.  Kilometerstand bij vorige vervanging 
 
Schadecode:  
Schadecode invullen of opzoeken door op zoekknop te klikken (Verrekijker – F5) 
 
Schadecode volledig intypen: 
Na ingave van volledige code zal Flexigar controleren of deze code wel mogelijk is op het 
type van wagen dat bij deze waarborg hoort. 
Na een positieve controle wordt de omschrijving aangevuld op het scherm. 
 
Schadecode gedeeltelijk intypen of opzoeken opstarten door middel van zoekknop – F5 : 
Schadecode zoekscherm zal automatisch opgestart worden. 
Voor gedetailleerde uitleg over Opzoeken schadecode zie 6.2.4.2 
 
Diagnosecodes:  
Diagnosecodes die bij deze schadesleutel horen. (Max 999) 
 
Auth.code:  
Heeft men van de waarborgdienst een toelatingsnummer verkregen, dan kan men deze hier 
invullen. 
 
MI:  
Nog niet geldig 
 
Teksten op schadesleutelniveau: 
Mededelingen en boodschappen die enkel geldig zijn voor deze schadesleutel worden 
ingevoerd in het rooster. (Maximaal 999 lijnen van elk 131 karakters lang.) 
Na volledige ingave van de schadesleutel kan men door middel van de validatieknop (F12) de 
schadesleutel bewaren en toevoegen aan de waarborg. 
Het schadesleuteldetailscherm sluit en men keert terug naar overzicht van alle schadecodes. 
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6.2.4.2 Schadecode opzoeken door middel van zoekscherm 
 

 
 
De schadecodes zijn afhankelijk van het type van de wagen.  
Wanneer men een schadecode opzoekt vanuit een waarborg, zal het wagenmodelcode steeds 
opgevuld worden en niet meer aanpasbaar zijn.  Dit omdat de schadecode geldig moet zijn 
voor het type van wagen dat aan deze waarborg gekoppeld is. 
 
Gebruiker had gedeeltelijk schadecode ingetypt: 
Deze ingave wordt overgebracht naar de zoekselectie van dit scherm. 
Dit heeft als voordeel dat  de zoekprocedure op dit scherm automatisch opgestart wordt en het 
rooster zal opgevuld worden met de mogelijke schadecodes. 
 
Gebruiker heeft opzoeken opgestart door middel van de zoekknop – F5 : 
Zoekprocedure zal niet opstarten : er wordt een verdere selectie verwacht van de gebruiker. 
Een volledige lijst van al de mogelijke groepen vindt men terug in bijlage (zie 7.1). 
Elke groep is onderverdeeld in kleinere subgroepen. 
 

 
 
Na ingave van de zoekselectie de zoekprocedure opstarten door middel van de zoekknop of 
door de Functie toets F5 
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In het rooster verschijnen de mogelijke schadecodes volgens de selectie van de gebruiker. 
 

 
 
Gewenste schadecode en soort selecteren en door te valideren deze overbrengen naar het 
“Waarborg documenteren” scherm. 
 
Werkwijze: 
Deze procedure kan men uitvoeren door met de muis alles te selecteren, maar sneller is door 
gebruik te maken van het toetsenbord. 

- Pijltjes toetsen = scrollen door actief rooster (blauwe bovenbalk) 
- Tab =  Van schadecode rooster naar Schadesoort rooster springen 
- Visuele controle van geselecteerd combinatie links van validatieknop 
- Valideren door middel van de functietoets F12 

 
Na geldige validatie sluit het zoekscherm en keert men terug naar het “Schadesleutel detail” 
scherm. 

6.2.4.3 Gewenste schadecode wordt niet gevonden in Flexigar. 
Indien er een volledige schadecode (7 karakters) wordt ingegeven en deze code niet gevonden 
wordt in Flexigar krijgt u de volgende melding. 
 

 
 
Na positieve bevestiging kan en moet men de omschrijving van de schadecode zelf invullen. 
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OPGELET: 
- Bij deze handeling is het tevens ook verplicht een boodschaplijn toe te voegen aan 

deze schadesleutel. 
vb: Schadecode onbekend in Flexigar. 

- Deze schadecode wordt niet bewaard voor een volgende gebruik. 

6.2.5 Detail 
Na het toevoegen van de schadesleutels kan u de detaillijnen complementeren. 
De schadesleutels die reeds toegevoegd zijn aan deze waarborg worden als hulp bovenaan op 
het scherm in getoond. 
 

 
 

6.2.5.1 Stap 1 
Koppel alle detaillijnen aan de juiste schadesleutel. 
Gebruik hiervoor één of een combinatie van de onderstaande procedures. 
  
1a:  Koppel alle detaillijnen aan dezelfde schadesleutel door dubbel te klikken op de 

schadesleutel bovenaan in de lijst. 
 
1b:  Koppel elke detaillijn apart door een keuze te maken uit de opengaande keuzelijst.  

Deze lijst openen door op het pijltje naar beneden te klikken achteraan in het veld. 
 

 
 
1c:  Typ de gewenst schadesleutel volgnummer in het veld 
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6.2.5.2 Stap 2 
Selecteer voor elke schadesleutel het oorzakelijk artikel en hoofd standaardtijd. 
Indien er meervoudige artikelen of standaardtijden per schadesleutel gekoppeld zijn, dan is 
het aan de gebruiker om per schadesleutel het oorzakelijk artikel en/of  hoofdstandaardtijd te 
selecteren.  Dit doet men door de detaillijn aan te vinken in de kolom ‘Main’ 
 

 
 

6.2.5.3 Stap 3 
Controleer of alle klantaandelen per schadesleutel en per type lijn gelijk zijn. 
 

 
 
Schijf de rechterroosterbalk onderaan naar rechts totdat u de kolommen % Klant 
(klantaandelen) en Soort lijn kan zien. 
 
Zo kan u in de kolom Incident controleren of  alle klantaandelen gelijk zijn voor een 
bepaalde schadesleutel en dit per soort lijn. 
Het is bovendien ook mogelijk om het rooster te sorteren volgens de 
schadesleutelvolgnummers zodat men deze controle nog beter kan uitvoeren. 
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6.3 Waarborgen klaarzetten voor verzending 
Via menu Merken / Mercedes / Waarborgen versturen   krijgt u het volgende scherm : 

6.3.1 Te versturen waarborgen 
 

 

 
 
Opgelet:  Flexigar zet het bestand klaar in de map opgegeven in de Mercedes-parameters, 

maar het bestand effectief versturen gebeurt via de Transit module van T-System. 

6.3.1.1 Alle waarborgen klaarzetten 
Klik op de knop met de brievenbus.  U krijgt de volgende melding op het scherm. 
 

 
 
Na bevestiging van de opdracht worden alle waarborgen klaargezet in één bestand voor 
verzending. 

6.3.1.2 Bepaalde waarborgen klaarzetten 
U kan slechts een selectie van de voorgestelde waarborgen klaarzetten voor verzending. 
 
Een selectie maakt u door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd met de muis de 
gewenste waarborgen aan te klikken in het rooster.  De geselecteerde waarborgen zullen een 
donkerblauwe achtergrondkleur krijgen. 
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Klik nadien op de knop met de brievenbus.  U krijgt de volgende melding op het scherm. 
 

 
 
Het getal achter Aantal = X geeft weer hoeveel waarborgen er in de selectie zijn opgenomen. 

6.3.1.3 Bestanden overschrijven 
De bestanden die klaargezet worden door Flexigar, komen in de map onder het volgende 
formaat:  EXPORT02.Dealernummer.Datum(jjjjmmdd) 
vb. EXPORT02.99874.20040219 
 
Dit maakt dat, indien er meerdere bestanden op dezelfde dag klaargezet worden zonder het 
voorafgaand bestand effectief verstuurd is, het vorige bestand overschreven wordt. 
 
U krijgt de volgende melding op het scherm en kunt de procedure dan annuleren om alsnog 
het vorige bestand effectief te versturen. 
 

 
 

6.3.1.4 Afdrukken waarborgen 
Klik op de knop met de printer.  Alle waarborgen in het rooster of na selectie alle waarborgen 
in de selectie worden hierdoor individueel afgedrukt. 
 
Dit is dezelfde afdruk die men verkrijgt op het scherm waarborgen documenteren, maar in 
reeks behandeling voor alle waarborgen in de selectie.  

6.3.1.5  Overzicht verzonden waarborgen 
Afhankelijk van de instellingen bij de parameters van Mercedes module kan u na het 
klaarzetten voor verzending een overzicht bekomen van alle waarborgen die klaargezet zijn. 
Zie ook flapje Extra (6.3.2) 
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6.3.2 Extra 

 
 

6.3.2.1 Overzicht verzonden waarborgen 
Bepaalde datum:  Stel datum in 
Bepaalde periode:  Vink ‘Tot en met’ aan en stel beide data in. 
 
Het rooster wordt opgevuld met alle waarborgen die in deze periode verstuurd zijn. 
Door op de knop met de printer te klikken krijgt u een overzicht van deze waarborgen, 
gegroepeerd per datum. 
 

 
 

6.3.2.2 Waarborgen markeren als verstuurd 
Wanneer bepaalde waarborgen niet via Flexigar worden verstuurd, zijn deze niet toegankelijk 
voor de boekingsmodule. 
 
U kan deze waarborgen de status van verstuurd geven door op de knop met de ‘V’ te klikken. 
Alle waarborgen die in de selectie op het flapje ‘Te versturen waarborgen’ worden hierdoor 
gemarkeerd als verstuurd zonder deze echter echt in het bestand weg te schrijven. 
Hierdoor vloeien zij door naar het boekingsscherm. 
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6.4 Waarborgen boeken 
Via menu Merken / Mercedes / Waarborgen verboeken   krijgt u het volgende scherm : 
 

 
 
Enkele of alle waarborgen boeken: 

• Indien men geen specifieke waarborgen selecteert, worden alle waarborgen in het 
rooster geboekt.  

• Selecteert men bepaalde waarborgen, dan worden enkel deze waarborgen geboekt. 
 
Selecteren gebeurt door  
of de Ctrl-toets ingedrukt te houden en tegelijk met de muis de bedoelde waarborgen 
aan te klikken 
of de Shift-toets ingedrukt te houden en met de pijltjes de gewenste waarborgen te 
selecteren 
In het bijgevoegd voorbeeld zijn de onderste twee waarborgen geselecteerd 
(donkerblauw)  
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7 BIJLAGEN 

7.1 Groepen 
00 Algemene werkzaamheden, onderhoud 
01 Motor, cilinderblok en cilinderkop 
02 Technische acties 
03 Draaiend gedeelte van de motor 
05 Distributie, kleppen 
07 Brandstofsysteem van de motor 
09 Luchtfilter, turbocompressor, vlamstartsysteem 
13 Luchtcompressor, V-Riemen 
14 In- en uitlaatspruitstuk, gasreinigingsinstallatie 
15 Elektrsiche installatie van de motor 
18 Smeersysteem van de motor 
20 Koelsysteem motor, waterslangen, radiator 
22 Motorophanging 
25 Koppeling 
26 Mechanische wisselbak 
27 Automatische wisselbak 
28 Tussenbak 
29 Pedaalmechanisme 
30 Gasstangenmechanisme 
31 Chassis 
32 Vering 
33 Vooras 
35 Achteras 
40 Wielen, uitlijnwerkzaamheden 
41 Tussenas (Cardan) 
42 Remmen (hydraulisch) 
43 Remmen (pneumatisch) 
46 Stuurinrichting 
47 Brandstofsystemen 
49 Uitlaatsystemen 
54 Elektrische installatie, instrumenten 
55 Extra aandrijving, hydraulisch en mechanisch 
60 Carrosserie, algemeen 
61 Bodemplaatwerk 
62 Front- en schutbord 
63 Zijwand 
64 Plaatwerk en achterzijde 
65 Dak 
67 Ruiten 
68 Interieuruitrusting 
72 Portieren 
77 Schuifdak, kap, dakaccessoires 
80 Centrale vergrendeling, hydraulische comforsystemen 
82 Elektrische installatie opbouw, radio, verlichting 
83 Verwarming 
86 Nooduitrusting 
88 Opbouwdelen, carrosseriekleppen 
91 Stoelen, banken, veiligheidssystemen 
94 Carrosseriegeluiden, geluiddemping 
97 Carrosserie-afdichting 
98 Spuit- en lakwerk 
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7.2 Facturatiecodes in waarborgen 
 
Indien mogelijk gebruikt u de gepaste standaardtijden om items te factureren behalve items 
onder MobiloLife of MobilityGo moeten door middel van facturatiecodes aan de waarborgen 
toegevoegd worden. 
 
F062 Verkoop werken buitenhuis 

- Afslepen uitgevoerd door derden 
- Werken door derden uitgevoerd 

 
 F063  Verkoop verplaatsingkosten 

- Haal en breng service 
- Pech en start hulp 
- Afslepen door uzelf uitgevoerd 

 
F064 Mobiliteit werkplaats 

- Vervangingsvoertuig 
 
F150 Brandstoffen 

- Gebruik van brandstoffen 
 
F505 Herfacturatie KN Mobilo waarborg (pos) 

- Doorfactureren kosten gedaan door de klant aan waarborg (klant G of  K) 
- U gebruikt code F503 ‘Terugbetaling Ok klant Mobilo’ positief op klant 1  

en F504  ‘Annulatie kosten Mobilo (neg)’negatief voor klant 1. 
Hierdoor bent u verzekerd van een juiste boeking in de boekhouding. 

 
 

7.3 Hoe ruilonderdelen behandelen? 
Ruilonderdelen (bar 70 – bar 80) worden beide op het werkorder geplaatst. 

- Bar 80: aantal positief 
- Bar 70: aantal negatief 

Bij gedeeltelijke waarborg het klantaandeel (Kulanz) ook invullen bij bar 70 referentie. 
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