
1.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Το Superservice Menus σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε γρήγορες και ακριβείς 
προσφορές. Να πώς:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Αρχίστε να δημιουργείτε μια προσφορά, προσδιορίζοντας ένα όχημα μέσω αριθμού 
πλαισίου ή επιλέγοντας ένα μοντέλο από τον κατάλογο οχημάτων.

Πλοηγηθείτε στις κύριες οθόνες του 
Superservice Menus. 

Προσδιορίστε το όχημα βάσει  
ονόματος πελάτη, αριθμού πλαισίου 
ή αριθμού κυκλοφορίας.

Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα 
μενού για να φιλτράρετε τα οχήματα 
βάσει τύπου, μοντέλου και έτους  
μοντέλου οχήματος.

Προσδιορίστε ένα όχημα,  
επιλέγοντας το μοντέλο από τον  
κατάλογο οχημάτων.

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις 
προσφορές για την αντιπροσωπεία 
σε μία τοποθεσία με εύκολο  
εντοπισμό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
• Όλες οι ρυθμίσεις και οι αποθηκευμένες προσφορές θα μεταφερθούν από την  

προηγούμενη έκδοση του Superservice Menus που διαθέτετε.
• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τους πόρους εκπαίδευσης,  

πατήστε το εικονίδιο     .
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό 

ρυθμίσεων του Superservice Menus.
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2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εντοπίστε την υπηρεσία που θέλετε, εκτελώντας αναζήτηση για μια υπηρεσία ή απλώς 
επιλέγοντας από τη λίστα γραφικών και τη λίστα περιγραφών υπηρεσιών.

Εκτελέστε αναζήτηση για μια  
υπηρεσία βάσει του κωδικού  
υπηρεσίας, της περιγραφής  
υπηρεσίας, του αριθμού ανταλλακτικού 
ή του κωδικού εγγύησης.

Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε από 
τη λίστα γραφικών.

Ορίστε μία από τις διαθέσιμες  
επιλογές για να εντοπίσετε την  
υπηρεσία που χρειάζεστε.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
• Για να προβάλετε το μοντέλο και τα στοιχεία του οχήματος, πατήστε το εικονίδιο     .
• Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να προσθέσετε πληροφορίες πελάτη, πατήστε το 

εικονίδιο     .
• Για να μεταβείτε στην οθόνη Επιλογή υπηρεσίας, πατήστε το εικονίδιο    .
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3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προβάλετε τα στοιχεία υπηρεσίας, όπως οι εργατοώρες, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά 
και τα διάφορα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε την υπηρεσία στην προσφορά.

Χρησιμοποιήστε τη διαδρομή της 
ενότητας, για να επιστρέψετε κατά 
ένα ή δύο επίπεδα προς τα πίσω.

Προβάλετε τα στοιχεία υπηρεσίας 
και αλλάξτε τη χρέωση εργατοώρας.

Αναπτύξτε τις γραμμές τιμολογίου 
και προβάλετε ανταλλακτικά και 
διάφορα.

Προβάλετε το σύνολο κόστους  
της υπηρεσίας.

Εκτελέστε προεπισκόπηση του  
κόστους και προσθέστε την  
υπηρεσία στην προσφορά.

Αλλάξτε τον τύπο πελάτη  
(αν διατίθεται).

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
• Για να προβάλετε πληροφορίες υποκατάστατων ανταλλακτικών, πατήστε το 

εικονίδιο      .
• Για να προβάλετε πληροφορίες αντικατάστασης, πατήστε το εικονίδιο    .
• Για να αλλάξετε το επίπεδο τιμής εργατικών ή ανταλλακτικών, πατήστε  

το εικονίδιο     .
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4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προβάλετε και επεξεργαστείτε προσφορές προτού τις εκτυπώσετε ή τις αποστείλετε με 
e-mail απευθείας στους πελάτες σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερες 
υπηρεσίες στην προσφορά, επιστρέφοντας στην οθόνη Επιλογή υπηρεσίας.

Πατήστε τη γραμμή τίτλου στο  
πλαίσιο Αρ. έργου για να προβάλετε 
και να επεξεργαστείτε το έργο, το  
όχημα και τα στοιχεία πελάτη.

Προσθέστε σημειώσεις και προβάλετε 
ερωτήσεις ή σχόλια πελάτη.

Αναπτύξτε ή συμπτύξτε τα στοιχεία 
υπηρεσίας.

Αποκτήστε πρόσβαση στις  
αποθηκευμένες προσφορές σας.

Πατήστε Ενέργειες προσφοράς για 
μια σειρά χρήσιμων επιλογών. 

Προσθέστε περισσότερες υπηρεσίες 
στην προσφορά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
• Για να διαγράψετε μια γραμμή υπηρεσίας, πατήστε το εικονίδιο      .
• Για να αναπτύξετε τη Σύνοψη τιμής, πατήστε το εικονίδιο     . 
• Για να μεταβείτε στην οθόνη Επιλογή υπηρεσίας, πατήστε το εικονίδιο     .
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5.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Πατήστε την καρτέλα Αποθηκευμένες προσφορές, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε  
αποθηκευμένες προσφορές από μια κεντρικοποιημένη τοποθεσία για όλους τους χρήστες 
στην αντιπροσωπεία.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
• Για να μετακινηθείτε στις σελίδες των αποθηκευμένων προσφορών, πατήστε τα 

εικονίδια       .
• Για να διαγράψετε μια αποθηκευμένη προσφορά, πατήστε το εικονίδιο    .

Πατήστε την καρτέλα Αποθηκευμένες 
προσφορές για να αποκτήσετε  
πρόσβαση στις αποθηκευμένες  
προσφορές σας.

Εκτελέστε αναζήτηση για αποθηκευμένες 
προσφορές βάσει ονόματος πελάτη, 
αριθμού πλαισίου ή αριθμού  
κυκλοφορίας.

Φιλτράρετε τη λίστα αποθηκευμένων 
προσφορών σας με την αναπτυσσόμενη 
λίστα.

Για να φιλτράρετε τις αποθηκευμένες 
προσφορές σας βάσει εύρους ημ 
ερομηνιών, πατήστε το εικονίδιο     .

Πατήστε μια γραμμή για να ανοίξετε 
μια αποθηκευμένη προσφορά.

Κλείστε την οθόνη Αποθηκευμένες 
προσφορές. 
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6.

ΣΕΡΒΙΣ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
Δημιουργήστε εκτιμήσεις κόστους για το σέρβις εφ' όρου ζωής για υπηρεσίες  
προγραμματισμένου σέρβις και επισκευές συντήρησης, βάσει χρόνου και απόστασης.  
Για βέλτιστα αποτελέσματα, προσδιορίστε το όχημα βάσει αριθμού πλαισίου.  
Μπορείτε να προβάλετε την προβλεπόμενη συνολική τιμή και το μηνιαίο κόστος.
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Τι πρέπει να γνωρίζετε:
• Για να εκτυπώσετε ή να εξαγάγετε το κόστος σέρβις εφ' όρου ζωής,  
 χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργεια.
• Για να εφαρμόσετε προσαρμογές του Δείκτη τιμών καταναλωτή, επιλέξτε το  
 πλαίσιο ελέγχου      Δείκτης τιμών καταναλωτή %.
• Για να προσθέσετε αναμενόμενες υπηρεσίες επισκευής, πατήστε  
 Προσθήκη υπηρεσίας.

Πατήστε το εικονίδιο        για να 
ανοίξετε τη μονάδα Σέρβις εφ' 
όρου ζωής.

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια  
ελέγχου, για να αποεπιλέξετε και 
να επιλέξετε τα προγραμματισμένα 
σέρβις.

Αναπτύξτε τις γραμμές  
Επιθεωρήσεις, Ανταλλακτικά  
και Διάφορα για να προβάλετε  
τα στοιχεία.

Προβάλετε και αναπτύξτε τη  
Σύνοψη τιμής.

Προβάλετε ή επεξεργαστείτε το 
Προβλεπόμενο κόστος σέρβις ανά 
μήνα και ανά χιλιόμετρο.

Επιλέξτε Κατηγορία υπηρεσίας, 
Χρέωση εργατοώρας και Τιμή 
ανταλλακτικών.
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