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1. Snel aan de slag

AAN DE SLAG MET TOPMEC OP DE IPAD
iPad - App Store
Heeft u een iPad? Download dan de TopMec App in de App Store of via iTunes. Of klik hier om de app te downloaden.

Voor meer informatie over het gebruik van de iPad verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding voor de iPad van Apple.
www.apple.com/nl/ipad/

Android - Google Play
Heeft u een Android -tablet? Bijvoorbeeld een tablet van Samsung? Ga dan naar Google Play. Of klik hier om de app te
downloaden.
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2. Inloggen

INLOGGEN
Login met uw mijngrossier.nl account. Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’.
Door op 'aangemeld blijven' te klikken kunt u uw logingegevens bewaren.
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3. Voertuiggegevens

VOERTUIG IDENTIFICATIE A.D.H.V. HET KENTEKEN
Vul het kenteken in om een auto te selecteren.

WELKE AUTO HEEFT U GESELECTEERD?
Boven in het scherm ziet u de geselecteerde auto. Klik op het kenteken om de onderhoudsgegevens te bekijken.
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3. Voertuiggegevens

INLOGGEN VIA HET MERK, MODEL, UITVOERING MENU
Heeft u geen kenteken bij de hand? Selecteer dan de auto via het merk, model, uitvoering menu. U kunt zo alle
technische gegevens van deze auto bekijken. Let op! Wanneer u via dit menu een auto selecteert is het niet mogelijk
een werkorder op te halen. Werkorders werken namelijk alleen met een kenteken.

ZOEKHISTORIE
Heeft u de auto eerder geselecteerd? Of wilt u eenvoudig wisselen tussen de verschillende auto’s die u in de werkplaats
heeft staan? Gebruik dan de zoekhistorie.
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3. Voertuiggegevens

ZOEKHISTORIE VERWIJDEREN
U kunt de zoekhistorie wissen door op de button ‘verwijder zoekgeschiedenis’ te klikken.

WERKORDER ZOEKEN
Is er al een werkorder aangemaakt in mijngrossier.nl of in één van de aangesloten garage softwarepakketten? Dan kunt
u in het beginscherm een actieve werkorder selecteren via de button ‘werkorders’. U ziet vervolgens een lijst met alle
actieve werkorders. De laatst aangemaakte werkorder staat altijd bovenaan.
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4. Werkorders

WERKORDER AANMAKEN IN MIJNGROSSIER.NL
Als werkplaatschef of balie medewerker kunt u in mijngrossier.nl een werkorder aanmaken. Klik daarvoor op de ‘werkorder’ button in
mijngrossier.nl. U ziet direct een overzicht met alle actuele werkorders. Heeft u in mijngrossier.nl al een kenteken ingevuld (en een auto
geselecteerd) klik dan op de button ‘werkorders’. Daar ziet u een overzicht met alle bestaande werkorders van de geselecteerde auto.

STAP 1 (a): KLANTGEGEVENS AANMAKEN
Nadat u op de button ‘werkorders’ heeft geklikt in mijngrossier.nl heeft u de mogelijkheid om een nieuwe werkorder aan te
maken. Vul eerst het kenteken in, voeg vervolgens de klantgegevens toe aan de werkorder. Is de klant nog niet bekend in
TopMec? Vul dan de klantgegevens in.
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4. Werkorders

STAP 1 (b): BESTAANDE KLANT ZOEKEN
Is de klant al bekend in TopMec of mijngrossier.nl? Dan kunt u de klantgegevens opzoeken door de achternaam van klant in te
voeren in het zoekveld en op ‘zoek klant’ te klikken. Selecteer hierna de klant en klik op de button ‘naar stap 2’. De geselecteerde
klantgegevens worden automatisch aan de werkorder toegevoegd.

STAP 2 (a): OVERIGE INFO INVULLEN
Nadat u de klantgegevens heeft ingevuld gaat u verder naar stap 2. Hier kunt u de omschrijving van de klacht van de
klant invullen. Daarnaast kunt u interne opmerkingen toevoegen aan de werkorder, bijv. dat de klant blijft wachten of
dat de klant een huurauto mee heeft.
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4. Werkorders

STAP 2 (b): SELECTEER EEN KLUS OF MAAK EEN LEGE WERKORDER AAN
In de laatste stap selecteert u een klus of maakt u een lege werkorder aan. Weet u bijvoorbeeld al dat de uitlaat vervangen moeten
worden, dan kunt u deze klus selecteren en vervolgens klikken op ‘volgende’. De juiste onderdelen en arbeidstijden worden automatisch
aan de werkorder toegevoegd. Wilt u een lege werkorder aanmaken? Klik dan op de button ‘Staat de reparatie of het onderdeel dat u
nodig heeft er niet bij? Klik dan hier’.

STAP 3: DE WERKORDER IS BIJNA AANGEMAAKT
Indien nodig kunt u het aantal stuks van een bepaald onderdeel, de prijs van een onderdeel of de arbeidstijd aanpassen. Klik vervolgens
op ‘werkorder opslaan’ en de werkorder is aangemaakt.
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4. Werkorders

DE WERKORDER IS AANGEMAAKT
U ziet een overzicht van de aangemaakte werkorder. Op de werkorder staan de gegevens met betrekking tot de auto, klantgegevens,
geselecteerde onderdelen en arbeidstijden, extra kosten zoals bijvoorbeeld APK afmeldkosten en de totaalprijs van de werkorder. U
kunt de werkorder opslaan als PDF bestand of direct printen. De werkorder die zojuist is aangemaakt in mijngrossier.nl kunt u nu
ophalen in TopMec door in het beginscherm op de button ‘werkorders’ te klikken.

BESTAANDE WERKORDER ZOEKEN
Wilt u een bestaande werkorder in mijngrossier.nl ophalen? Dat kan, klik in mijngrossier.nl (zonder een kenteken in te voeren) op de
button ‘werkorders’. U ziet direct alle beschikbare werkorders. Door op
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te klikken kunt u de gegevens op de werkorder aanpassen.

4. Werkorders

ONDERDELEN OP DE WERKORDER BESTELLEN
Klik in de werkorder module op ‘onderdelen’, selecteer de betreffende werkorder. U ziet direct een overzicht van alle onderdelen die op
de werkorder zijn weggeschreven. Heeft u bepaalde onderdelen al op voorraad? Dan kunt u deze artikelen deselecteren. Druk hierna op
‘bestel de geselecteerde onderdelen’ en de onderdelen worden in de winkelwagen gezet.
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5. Checklijsten

CHECKLIJSTEN RAADPLEGEN
U kunt een checklijst samenstellen door op de button ‘checklijst ‘ te drukken. Selecteer eerst een inspectie.

CHECLIJST SAMENSTELLEN
Selecteer hierna een hoofdwerkzaamheid en eventueel het meerwerk. Klik vervolgens op ‘Checklijst tonen’. De
checklijst wordt hierna opgebouwd, dit kan even duren. U kunt vervolgens de checklijst toevoegen aan een werkorder
of e-mailen.
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6. Quick repair

QUICK REPAIR MENU
Onder het menu item ‘Quick repair’ vindt u een overzicht van de OEM serviceberichten, modificaties en recalls. Wilt u
een snelle kosten indicatie voor de meeste voorkomende klussen? Klik dan op de button ‘Service scan’. U ziet daarnaast
een overzicht van de onderhoudsintervallen van de betreffende auto.

MODIFICATIES
Bekijk de modificaties voor deze auto door op het menu item ‘Quick Repair’ te klikken en vervolgens op de button
‘modificaties’.
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6. Quick repair

RECALLS
Bekijk de recalls voor deze auto door op het menu item ‘Quick Repair’ te klikken en vervolgens op de button ‘Recalls’.
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7. Technische info

TECHNISCHE INFO
Het menu item ‘Technische info’ bevat alle technische informatie (voor de gangbare modellen) die u als monteur nodig
kan hebben bij het repareren of onderhouden van een auto.

TECHNISCHE INFORMATIE
Onder de button ‘technische informatie’ vindt u de algemene technische gegevens van de geselecteerde auto zoals
aanhaalmomenten, afstelgegevens en reparatie informatie.
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7. Technische info

REPARATIEHANDLEIDINGEN
Klik op de button ‘reparatiehandleidingen’ om de montagehandleidingen op te vragen. Via een eenvoudig menu
navigeert u naar de juiste handleiding.

REPARATIETIJDEN
Klik op de button ‘arbeidstijden’ om de arbeidstijden voor een bepaalde klus op te zoeken. Via een eenvoudig menu
navigeert u naar de juiste klus/arbeidstijd. Klik vervolgens op een arbeidstijd om de details te zien en welke
werkzaamheden worden meegerekend in de betreffende arbeidstijd. U kunt de arbeidstijd toevoegen aan de
werkorder door op de button ‘toevoegen aan werkorder’ te klikken en selecteer daarna de betreffende werkorder.

17 TopMec handleiding // V2.0 februari 2013

8. Onderdelen

ONDERDELEN
Selecteer het menu item ‘Onderdelen’ en navigeer vervolgens naar het juiste onderdeel (zoals u ook gewend bent in mijngrossier.nl) en klik
op het onderdeel.

ONDERDELEN TOEVOEGEN AAN WERKORDER
Na het selecteren van het onderdeel ziet u gedetailleerde informatie over het betreffende onderdeel, wanneer u zeker bent dat u dit
onderdeel nodig heeft kunt u het aan de werkorder toevoegen. Klik daarvoor op de button ‘toevoegen aan werkorder’ en selecteer de
betreffende werkorder.
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