
1.

INLEIDENDE GIDS
Met Superservice Menus kunt u snel en nauwkeurig offertes maken. Ga als volgt te werk:

VOERTUIGSELECTIE
Begin het maken van de offerte met identificatie van het voertuig op basis van het VIN of kies 
een model in de voertuigindex.
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Blader door de hoofdschermen van 
Superservice Menus. 

Zoek het voertuig op basis van  
de klantnaam, het VIN of het  
registratienummer.

Gebruik de keuzemenu's om de 
voertuigen te filteren op voertuigtype, 
model en modeljaar.

Zoek het voertuig door het model te 
selecteren in de voertuigindex.

Alle offertes van het dealerbedrijf 
zijn te vinden op één overzichtelijke 
locatie.
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HANDIGE TIPS:
• Alle instellingen en opgeslagen offertes worden overgenomen van uw vorige versie  
 van Superservice Menus.

• Klik op het pictogram       om uw instellingen en trainingsmiddelen te openen.

• Zie het Instellingenoverzicht van Superservice Menus voor meer informatie  
 over instellingen.

M
K

19
0

8_
N

L

5



2.

VERRICHTINGSSELECTIE
Zoek naar de gewenste verrichting of selecteer deze in de grafische index of de lijst met  
beschrijvingen van verrichtingen.
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U kunt ook verrichtingen  
zoeken op verrichtingcodes,  
verrichtingbeschrijvingen,  
onderdeelnummers of garantiecodes.

Selecteer de gewenste verrichting 
in de grafische index.

Kies uit de beschikbare opties om 
de gewenste verrichting te zoeken.
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram       om het model en de voertuiggegevens weer te geven.

•  Klik op het pictogram       om klantinformatie te openen en toe te voegen.

•  Klik op het pictogram      om naar het scherm Verrichtingsselectie te gaan.
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3.

VERRICHTINGSGEGEVENS
Geef de verrichtingsgegevens weer, zoals de arbeidstijd, de vereiste onderdelen en de  
diversenitems. Vervolgens kunt u de verrichting toevoegen aan de offerte.
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Gebruik de navigatie-elementen  
om terug te bladeren.

Geef de verrichtingsgegevens weer 
en wijzig het uurtarief.

Vouw de factuurregels uit en geef 
de onderdelen en diversenitems 
weer.

Geef de totale kosten van de  
verrichting weer.

Krijg een overzicht van de kosten  
en voeg de verrichting toe aan  
de offerte.

Wijzig het type klant
(indien beschikbaar).
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram       om informatie over alternatieve onderdelen weer te geven.

• Klik op het pictogram       om informatie over vervangende onderdelen weer te geven.

• Klik op het pictogram       om het prijsniveau voor arbeid of onderdelen te wijzigen.
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4.

OFFERTEGEGEVENS
Bekijk en bewerk offertes en druk ze af of e-mail ze direct naar uw klanten. Op het scherm 
Verrichting selecteren kunt u meerdere verrichtingen toevoegen aan de offerte.
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Klik in de titelbalk op het vak  
Opdrachtnr. om de opdracht, het 
voertuig en de klantgegevens weer 
te geven en te bewerken.

Voeg aantekeningen toe en geef 
vragen of opmerkingen van de  
klant weer.

U kunt de verrichtingsgegevens 
uitvouwen of samenvouwen.

Open uw opgeslagen offertes.

Klik op Handelingen offerte voor 
allerlei handige functies. 

Voeg meer verrichtingen toe aan  
de offerte.
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram        om een verrichtingsregel te verwijderen.

• Klik op het pictogram      om het Prijsoverzicht uit te vouwen. 

• Klik op het pictogram      om het scherm Verrichtingsselectie te openen.
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5.

OPGESLAGEN OFFERTES
Klik op het tabblad Opgeslagen offertes om alle offertes te bekijken die zijn opgeslagen op 
een centrale locatie voor alle gebruikers van het dealerbedrijf.
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram         om door uw lijst met opgeslagen offertes te bladeren.

• Klik op het pictogram       om een opgeslagen offerte te verwijderen.

Klik op het tabblad Opgeslagen 
offertes om uw opgeslagen offertes 
te bekijken.

Zoek opgeslagen offertes op basis 
van de klantnaam, het VIN of het 
registratienummer.

Gebruik de keuzelijst om uw lijst 
met opgeslagen offertes te filteren.

Klik op het pictogram       om uw 
opgeslagen offertes te filteren op 
basis van een datumbereik.

Klik op een regel om een opgeslagen 
offerte te openen.

Sluit het scherm Opgeslagen offertes. 
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6.

ONDERHOUDSKOSTEN LEVENSDUUR
Genereer schattingen van de onderhoudskosten voor servicebeurten en onderhoudsreparaties 
gedurende de levensduur op basis van tijd en afstand. Voor de beste resultaten kunt u het 
voertuig identificeren op basis van het VIN. U kunt het verwachte totaalbedrag en de  
maandelijkse kosten weergeven.
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HANDIGE TIPS:
• Gebruik de keuzelijst Handeling om de Onderhoudskosten levensduur te printen  
 of te exporteren.

• Selecteer het keuzevakje      CPI % om CPI-aanpassingen toe te passen.

• Klik op Verrichting toevoegen om verwachte handelingen voor reparaties  
 toe te voegen.

Klik op het pictogram         om de 
module Onderhoudskosten  
levensduur te openen.

Gebruik de keuzevakjes om  
de gewenste servicebeurten  
te (de)selecteren.

Vouw de lijstregels met inspecties, 
onderdelen en diversenitems uit om 
de gegevens te bekijken.

Vouw het prijsoverzicht uit om de 
gegevens te bekijken.

Bekijk of bewerk de verwachte  
onderhoudskosten per maand en 
per kilometer.

Kies tarieven voor de  
verrichtingscategorie, arbeid  
en onderdelen.
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