
XDMS Tips & Tricks

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op en

wij helpen u graag verder.

+32 9 353 90 20
contact@xpower.be

Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld.
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Uw favorites menu

Klik met uw rechtermuisknop op het icoon dat u vaak gebruikt en klik
op "Add to Favorites".

Voortaan verschijnen de geselecteerde iconen standaard in uw
'Favorites' menu.

Bepaal de volgorde van uw iconen met de functie "Move Up/Down'.

STEL UW "FAVORITES" MENU SAMEN MET DE ONDERDELEN DIE U
HET VAAKST GEBRUIKT IN XDMS.
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Teamviewer
LOG VLOT IN OP TEAMVIEWER VIA DE XPOWER WEBSITE.

Surf naar www.xpower.be.
In de rechterbovenhoek vindt u de Teamviewer login knop.
Op deze pagina vindt u de instructies om vlot in te loggen. Zo kan onze
support dienst u zo efficiënt mogelijk verder helpen.



XDMS in de cloud
BEHEER UW BEDRIJF VEILIG EN EFFICIËNT VANUIT DE CLOUD.

Haal meer uit uw hardware.
Breng uw fysische server in de cloud
voor een grotere efficiëntie.

Automatisering van back-up en disaster recovery.
Verloren bestanden kunnen steeds terug gehaald
worden  en dankzij de Disaster Recovery bent u zo snel
mogelijk weer up and running.

Beheer uw Wifi vanuit de cloud.
Een uiterst snelle uitvoering van uw Change Requests,
zonder on-site interventies. Een stabiele draadloze
verbinding, op maat gemaakte SSID security en veilige
Guest Access.

Virtualisatie

(online) Back-Up

Cloud Wifi



Go mobile
EFFICIËNT AANVULLEN EN BEWERKEN VAN GEGEVENS
VOOR IEDERE AFDELING.

                        Warehouse app

Beheer uw magazijn vanop uw smartphone.
Bestel, ontvang en registreer gebruikte
onderdelen direct en inventariseer goederen
terwijl u door het magazijn wandelt.

                 Car Configurator app

Stel samen met uw klant zijn/haar droomauto op.
Verwerk op de tablet de gegevens van uw
prospect, stel samen de offerte op en mail deze
onmiddellijk door.

https://xdms.xpower.be/jlr/


Go mobile

                          Xphoto app

Foto's direct toevoegen.
Neem uw foto's en voeg deze direct toe aan het
correcte voertuig, artikel, dossier in XDMS,...
Eenvoudig vervolledigen van uw dossiers.

                                  Workshop app

Uw planning en orderoverzicht altijd bij de hand.
Het afwerken van orders, registreren van gebruikte
onderdelen en werkuren. Doe dit voortaan van op uw
smartphone.

EFFICIËNT AANVULLEN EN BEWERKEN VAN GEGEVENS
VOOR IEDERE AFDELING.

https://xdms.xpower.be/xphoto/


E-invoicing
FACTUREREN IN ELEKTRONISCH PEPPOL FORMAAT AAN DE
VLAAMSE OVERHEID.

Elektronische communicatie van digitale documenten.
Vanaf XDMS 6.6 heeft u de mogelijkheid de E-docs
module te activeren. Verzend in een beveiligde
omgeving documenten vanuit XDMS naar uw klanten.
Archiveer al uw documenten op een wettelijk correcte
manier online en integreer een pay button op uw online
facturen.

Vanaf 1 januari 2017 aanvaardt de Vlaamse Overheid
enkel nog facturen in peppol formaat.
XDMS biedt u de mogelijkheid uw facturen eenvoudig in
het correcte formaat aan de overheid af te leveren. PDF
facturen vallen hier niet langer onder de noemer omdat zij
geen volwaardig automatische verwerking mogelijk
maken.

Meer informatie

BESCHIKBAAR VANAF XDMS 6.6

E-docs module E-invoicing overheid

Meer informatieMeer informatie

https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
http://xpower.be/nieuws/e-docs-module/


Word doc samenstellen
GENEREER WORD DOCUMENTEN MET XDMS. ZO CREËERT U
EENVOUDIG STANDAARD CONTRACTEN EN DOCUMENTEN.

Verlies niet langer tijd met het handmatig samenstellen
van contracten en documenten met de nodige
gegevens. Met één knop haalt u de gewenste gegevens
uit XDMS en neemt u deze automatisch op in de door u
opgestelde lay-outs van uw Word documenten.

Meer informatie

http://xpower.be/home/contact/


Business Intelligence
GEAVANCEERDE RAPPORTAGE EN ANALYSE MOGELIJKHEDEN.

Verkrijg duidelijke inzichten in uw data dankzij
betrouwbare rapportage in eenvoudig te interpreteren
overzichten. Bekijk de evoluties per departement en
optimaliseer uw bedrijfsprocessen.

Meer informatie

http://www.solits.be/


Support noodnummer
HEEFT U EEN PROBLEEM BUITEN DE KANTOORUREN?

Ondervindt u problemen met XDMS buiten de
kantooruren? Dan kan u ons steeds bereiken op het
support noodnummer: +32 9 324 31 25.
Hiervoor voorzien we een aangepast tarief.



Uw event
ORGANISEERT U MET UW BEDRIJF VAAK EVENTS OF BENT
U VAAK AANWEZIG OP EEN BEURS?

Xpower ondersteunt u graag in het organiseren van
uw event met een stabiele en veilige wifi
omgeving, het nodige materiaal, installatie en
support.  Zo kan u zich focussen op het ontvangen
van uw gasten.

Meer informatie

Aanwezig op een beurs? Onze offerte app biedt u
de mogelijkheid de auto direct te configureren
samen met uw klant aan de wagen. Deze app
wordt jaarlijks door onder andere Volvo en Jaguar
Land rover gebruikt op de Brussels motor show.

Meer informatie

http://xpower.be/nieuws/vaak-aanwezig-op-beurzen-conferenties-events/
https://xdms.xpower.be/jlr/


Contacteer ons
HEEFT U EEN VRAAG VOOR ONS MAAR WEET U NIET WIE
TE CONTACTEREN?
Vind hier welk departement u het best contacteert bij welke vraag.

Planning
planning@xpower.be

Sales
sales@xpower.be

Support
support@xpower.be

Finance
finance@xpower.be

Plan uw consultancy- en
opleidingsdagen in en blijf bouwen aan
de ideale ERP omgeving.

Uw account manager is uw nummer 1
aanspreekpunt en staat steeds voor u
klaar bij vragen.

Heeft u vragen tijdens het gebruik van
XDMS? Ons support team helpt u
graag verder.

Heeft u financiële vragen omtrent
ontvangen facturen of contracten? Het
finance team beantwoordt al uw vragen.



Vanwege het hele Xpower team fijne
feestdagen en een prettig 2017 gewenst!

Telefoonnummer:       +32 9 353 90 20
E-mailadres:                contact@xpower.be
Adres:                           Toleindestraat 7/0101
                                       9080 Beervelde

Kantooruren                 Ma. - Do.: 08u00 - 18u00
                                        Vrij:         : 08u00 - 17u00
BTW nummer:             BE0 451 526 090


