
“Periodiek Factureren” 

binnen de facturatie-

module worden uit de ac-

tieve contracten automa-

tisch de maandfacturen 

gegenereerd. Indien de 

debiteur het kenmerk 

“Facturen verzamelen” 

heeft, zal de module auto-

matisch de factuurregels 

verzamelen tot 1 factuur 

voor die betreffende debi-

teur. 

Ook alle nagekomen kos-

ten, bekeuringen en scha-

des kunnen automatisch 

worden mee gefactureerd. 

Uiteraard is het mogelijk 

om per debiteur aan te 

geven of de debiteur de 

facturen per post, per fax 

of per e-mail wenst te ont-

vangen. 

Het maken van de eindaf-

rekening is feitelijk nog 

maar een paar kleine han-

delingen. 

De eindafrekeningen kun-

nen met behulp van de 

functionaliteit “Periodiek 

Factureren” automatisch 

worden afgedrukt. 

 

Met behulp van het CCM 

Autoverhuur Management 

Systeem (CCM AMS) is het 

logistieke proces omtrent 

de verhuur van uw voertui-

gen eenvoudig te beheer-

sen. 

Door middel van de reser-

veringsmodule is het mo-

gelijk om snel en eenvou-

dig een reservering aan te 

maken en om te zetten 

naar een contract. 

In de planbord-module 

wordt zichtbaar gemaakt 

welke voertuigen er gere-

serveerd zijn en welke 

voertuigen er op contract 

staan. Dit kan zowel op 

autoklasse als op kente-

ken. 

De contracten kunnen 

automatisch worden over-

genomen uit een reserve-

ring, maar kunnen ook 

direct worden ingevoerd. 

Door gebruik te maken 

van de functionaliteit 

Functioneel 

Exact Globe & Exact Synergy 

De debiteuren kunnen in 

het relatiebeheer systeem 

worden aangemaakt en 

beheerd. Ook is het moge-

lijk om het debiteurenbe-

stand te koppelen aan 

Exact Globe of Exact Syner-

gy. Indien u gebruik maakt 

van Exact Globe of Exact 

Synergy voert u dus maar 

op één plaats uw debiteur-

gegevens in. 

In Exact Globe of Exact 

Synergy kan dan op debi-

teurniveau worden bijge-

houden of de debiteiur 

geblokkeerd moet worden 

voor nieuwe contracten, of 

hoe er gefactureerd moet 

worden. Dit kan per week, 

per maand en handmatig. 

 

 

De journaalposten kunnen 

door middel van de koppe-

ling met Exact automatisch 

naar Exact Globe worden 

geëxporteerd. 
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Zodra er een voertuig opge-

haald of afgeleverd wordt 

kan er een afleverformulier 

worden afgedrukt waar uw 

medewerker samen met de 

klant kan aangeven waar er 

zich reeds bestaande krasjes 

e.d. op het voertuig bevin-

den. 

Bij het innemen van het 

voertuig kan dit opnieuw 

gedaan worden met het 

innameformulier. Door deze 

twee formulieren samen te 

vergelijken kan worden be-

paald of er schade berekend 

moet worden. 

Afleveren en innames 

CCM Software 

Treslonglaan 96 

2548 RP 

Den Haag 

 

Telefoon: +31 (0)70 - 3965270 

Fax: +31 (0)84 - 7173208 

E-mail: info@ccmsoftware.nl 

CCM Software is gespecialiseerd in het ontwikkelen van logistieke software die gebruikt wordt in de verhuursector. 

Naast software voor de verhuur van voertuigen, leveren we ook software voor de verhuur van grondverzetmachines, betonpompen, consul-

tants en zalen. 

CCM Software is een jong en innovatief bedrijf wat probeert mee te denken met de klant. 

Indien blijkt dat de software uitgebreid of aangepast moet worden om het bedrijfsproces nog effectiever te laten verlopen is dit altijd mo-

gelijk. 

Invoeren van een bekeuring 

Planbord 


