
1.

OPSTARTSGUIDE
Med Superservice Menus kan du hurtigt oprette præcise tilbud. Sådan gør du:

VALG AF BIL
Begynd at oprette et tilbud ved at identificere en bil via VIN eller ved at vælge en model  
fra bilindekset. Gå gennem de primære skærmbilleder 

på Superservice Menus. 

Identificer bilen ud fra kundenavn, 
VIN eller indregistreringsnummer.

Brug rullemenuen til at filtrere bilerne 
efter biltype, model og modelår.

Identificer en bil ved at vælge  
modellen fra bilindekset.

Du får adgang til alle forhandlerens 
tilbud fra ét lettilgængeligt sted.

GODT AT VIDE:
• Alle indstillinger og gemte tilbud overføres fra den tidligere version af  

Superservice Menus.

• Du har adgang til indstillinger og træningsressourcer ved at klikke på       -ikonet.

• Du kan se flere oplysninger om indstillingerne i Indstillingsguiden for  
Superservice Menus.
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2.

VALG AF AKTIVITET
Find den ønskede aktivitet ved at søge efter en aktivitet eller ved blot at vælge fra det  
grafiske indeks og listen med aktivitetsbeskrivelser.

Søg efter en aktivitet ved hjælp af 
aktivitetskode, aktivitetsbeskrivelse, 
reservedelsnummer eller garantikode.

Vælg den ønskede aktivitet fra det 
grafiske indeks.

Vælg mellem de tilgængelige  
muligheder for at finde den ønskede 
aktivitet.

GODT AT VIDE:
• Du kan se model- og biloplysninger ved at klikke på       -ikonet.

• Du kan gå til og tilføje kundeoplysninger ved at klikke på       -ikonet.

• Du kan gå til skærmen med Aktivitetsvalg ved at klikke på      -ikonet.



3.

AKTIVITETSOPLYSNINGER
Vis aktivitetsoplysninger, som f.eks. arbejdstid, nødvendige reservedele og diverseenheder.  

Du kan derefter føje aktiviteten til tilbuddet.

Brug afsnitsbrødkrummerne til gå 
et niveau eller to tilbage.

Vis aktivitetsoplysninger, og rediger 
timesatsen.

Udvid fakturalinjerne, og vis  
reservedele og diverseenheder.

Vis den samlede  
aktivitetsomkostning.

Se eksempel på omkostningen,  
og føj aktiviteten til tilbuddet.

Skift kundetype (hvis tilgængeligt).

GODT AT VIDE:
• Du kan se oplysninger om alternative reservedele ved at klikke på       -ikonet.

• Du kan se erstatningsoplysninger ved at klikke på      -ikonet.

• Du kan redigere niveauet for timesats eller reservedelspriser ved at klikke  
på       -ikonet.



4.

TILBUDSOPLYSNINGER
Vis og rediger tilbud, før du udskriver eller e-maile dem direkte til kunderne. Du kan også føje 
flere aktiviteter til tilbuddet ved at gå tilbage til skærmbilledet Aktivitetsvalg.

Klik på titellinjen på feltet Job-nr. 
for at vise og redigere job-, bil- og 
kundeoplysninger.

Tilføj noter, og vis kundespørgsmål 
eller -kommentarer.

Udvid eller skjul  
aktivitetsoplysningerne.

Gå til gemte tilbud.

Klik på Tilbudshandlinger for at se 
en række nyttige valgmuligheder. 

Føj flere aktiviteter til tilbuddet.

GODT AT VIDE:
• Du kan slette en aktivitetslinje ved at klikke på        -ikonet.

• Du kan udvide Prissammenfatningen ved at klikke på      -ikonet. 

• Du kan gå til skærmen med Aktivitetsvalg ved at klikke på      -ikonet.



5.

GEMTE TILBUD
Klik på fanen Gemte tilbud for at gå til gemte tilbud fra et centralt sted for alle  
forhandlerens brugere.

GODT AT VIDE:
• Klik på         -ikonerne for at bladre igennem listen med gemte tilbud.

• Du kan slette et gemt tilbud ved at klikke på        -ikonet.

Klik på fanen Gemte tilbud for at gå 
til dine gemte tilbud.

Søg efter gemte tilbud pr. kundenavn, 
VIN eller indregistreringsnummer.

Filtrer listen med gemte tilbud via 
rullelisten.

Klik på         -ikonet for at filtrere 
gemte tilbud efter datointerval.

Klik på en linje for at åbne et gemt 
tilbud.

Luk skærmbilledet Gemte tilbud. 



6.

LIVSTIDSSERVICE
Generer overslag for udgifter til livstidsservice for planlagte serviceaktiviteter og  
vedligeholdelsesreparationer baseret på tid og afstand. Identificer bilen med VIN for  
at få det bedste resultat. Du kan se den forventede totale pris og de månedlige udgifter.
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GODT AT VIDE:
• Udskriv eller eksporter livstidsserviceomkostninger ved hjælp af rullelisten Aktivitet.

• Anvend FPI-justeringerne ved at vælge afkrydsningsfeltet       Forbrugerprisindeks-%.

• Tilføj forventede reparationsomkostninger ved at klikke på Tilføj aktivitet.

Klik på ikonet          for at åbne  
Livstidsservicemodulet.

Du kan bruge afkrydsningsfelterne 
til at fravælge og vælge de  
planlagte services.

Udvid linjerne Eftersyn, Dele og 
Diverse for at se detaljerne.

Se og udvid prissammenfatning.

Se eller rediger Forventede  
serviceomkostninger pr. måned  
og kilometer.

Vælg Aktivitetskategori, Timesats 
og Sats for reservedelspris.
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