ALOITUSOPAS
Superservice Menus mahdollistaa nopeat ja tarkat hintatarjoukset. Seuraavassa on ohjeet:

AJONEUVON VALINTA
Aloita hintatarjouksen laatiminen tunnistamalla ajoneuvo VIN-numeron perusteella tai
Selaa Superservice Menus

valitsemalla sen malli ajoneuvoluettelosta.

-sovelluksen päänäyttöjä.
Tunnista ajoneuvo asiakkaan nimellä,
VIN-numerolla tai rekisterinumerolla.
Suodata ajoneuvot ajoneuvotyypin,
mallin ja mallivuoden mukaan
pudotusvalikoiden avulla.
Tunnista ajoneuvo valitsemalla
malli ajoneuvoluettelosta.
Käytä kaikkia autoliikkeen
hintatarjouksia yhdessä helposti
löydettävässä paikassa.
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HYVÄ TIETÄÄ:

1.

•

Kaikki asetuksesi ja tallennetut hintatarjouksesi siirretään aiemmasta
Superservice Menus -versiosta.

•

Voit käyttää asetuksia ja koulutusresursseja napsauttamalla

•

Lisätietoja asetuksista on Superservice Menus -sovelluksen Asetusoppaassa.

-kuvaketta.

TOIMINNON VALINTA
Löydät haluamasi toiminnon hakemalla toiminnon mukaan tai valitsemalla sen
kuvaluettelosta ja toimintokuvausluettelosta.

Hae toimintoa toimintokoodin,
toiminnon kuvauksen, osanumeron
tai takuukoodin mukaan.
Valitse haluamasi toiminto
kuvaluettelosta.
Etsi tarvitsemasi toiminto
valitsemalla käytettävissä
olevista vaihtoehdoista.

HYVÄ TIETÄÄ:

2.

•

Voit näyttää mallin ja ajoneuvon tiedot napsauttamalla

-kuvaketta.

•

Voit käyttää ja lisätä asiakastietoja napsauttamalla

•

Voit siirtyä Toiminnon valinta -näyttöön napsauttamalla

-kuvaketta.
-kuvaketta.

TOIMINNON LISÄTIEDOT
Näytä toiminnon lisätiedot, kuten tuntityöaika, tarvittavat osat ja korjaamotarvikkeet.
Sitten voit lisätä toiminnon hintatarjoukseen.

Siirry yksi tai useampi taso
taaksepäin osaryhmän
navigointipolun avulla.
Näytä toiminnon lisätiedot ja
muuta tuntityöhintaa.
Laajenna laskurivit ja näytä osat
ja korjaamotarvikkeet.
Näytä toiminnon
kokonaiskustannukset.
Esikatsele kustannuksia ja lisää
toiminto hintatarjoukseen.
Muuta asiakastyyppiä
(jos käytettävissä).

HYVÄ TIETÄÄ:

3.

•

Voit näyttää vaihtoehtoisten osien tiedot napsauttamalla

•

Voit näyttää korvaavien osien tiedot napsauttamalla

•

Voit muuttaa tuntityön tai osien hintatasoa napsauttamalla

-kuvaketta.

-kuvaketta.
-kuvaketta.

HINTATARJOUKSEN TIEDOT
Näytä hintatarjoukset ja muokkaa niitä ennen tulostamista tai lähettämistä sähköpostilla
suoraan asiakkaillesi. Voit myös lisätä hintatarjoukseen muita toimintoja palaamalla
Toiminnon valinta -näyttöön.
Napsauttamalla Työtehtävä nro.
-ruudun otsikkoriviä voit näyttää
työtehtävän, ajoneuvon ja
asiakkaan tiedot ja muokata niitä.
Lisää huomautuksia ja näytä
asiakkaan kysymykset tai kommentit.
Laajenna tai supista toiminnon
lisätiedot.
Käytä tallennettuja hintatarjouksiasi.
Napsauttamalla Hintatarjouksen
toiminnot voit näyttää erilaisia
hyödyllisiä asetuksia.
Lisää toimintoja hintatarjoukseen.

HYVÄ TIETÄÄ:

4.

•

Voit poistaa toiminnon rivin napsauttamalla

-kuvaketta.

•

Voit laajentaa Hinnan yhteenvedon napsauttamalla

•

Voit siirtyä Toiminnon valinta -näyttöön napsauttamalla

-kuvaketta.
-kuvaketta.

TALLENNETUT HINTATARJOUKSET
Napsauttamalla Tallennetut hintatarjoukset -välilehteä voit käyttää kaikkien autoliikkeen
käyttäjien tallennettuja hintatarjouksia yhdestä paikasta.

Napsauttamalla Tallennetut
hintatarjoukset -välilehteä voit
käyttää tallentamiasi hintatarjouksia.
Hae tallennettuja hintatarjouksia
asiakkaan nimellä, VIN-numerolla
tai rekisterinumerolla.
Suodata tallennettujen
hintatarjousten luettelo
pudotuslistan avulla.
Napsauttamalla

-kuvaketta

voit suodattaa tallentamasi
hintatarjoukset päivämääräalueen
perusteella.
Napsauttamalla riviä voit avata
tallennetun hintatarjouksen.
Sulje tallennettujen
hintatarjousten näyttö.

HYVÄ TIETÄÄ:

5.

•

Napsauttamalla
-kuvakkeita voit siirtyä tallennettujen hintatarjousten
luettelossa sivu kerrallaan.

•

Voit poistaa tallennetun hintatarjouksen napsauttamalla

-kuvaketta.

ELINIKÄINEN HUOLTO
Luo hinta-arvioita elinikäisistä huoltokustannuksista määräaikaishuollon toiminnoille ja
ylläpitokorjauksille ajan ja matkan perusteella. Parhaat tulokset saa tunnistamalla ajoneuvon
VIN-numeron perusteella. Voit tarkastella ennakoitua kokonaishintaa ja kuukausikustannuksia.
1

Avaa Elinikäinen huolto -moduuli
napsauttamalla
-kuvaketta.

2

Valitse ja poista valinta
määräaikaishuolloista

4

1
2

valintaruutujen avulla.
3

Näytä tarkemmat tiedot
laajentamalla Tarkastukset-,

3
5

Osat- ja Korjaamotarvikkeet-rivejä.
4

Näytä ja laajenna Hinnan yhteenveto.

5

Näytä tai muokkaa ennakoituja
huoltokustannuksia kuukausittain
tai kilometreittäin.

6
6

Valitse Toiminnon kategoria
sekä Tuntityön hintataso ja
Osien hintataso.

HYVÄ TIETÄÄ:

6.

•

Elinikäiset huoltokustannukset voi tulostaa tai viedä Toiminto-pudotusvalikosta.

•

KHI-tarkistuksia voi käyttää valitsemalla

•

Arvioidut korjaustoiminnot voi lisätä napsauttamalla Lisää toiminto.

KHI % -valintaruudun.

