
1.

KOM I GANG-VEILEDNING
Superservice Menus lar deg opprette raske og presise pristilbud. Slik gjør du det:

KJØRETØYVALG
Begynn å opprette et pristilbud ved å identifisere et kjøretøy ved bruk av VIN eller ved å velge 
en modell fra kjøretøyoversikten.

Naviger gjennom hovedskjermbildene 
i Superservice Menus. 

Identifiser kjøretøyet etter kundenavn, 
VIN eller registreringsnummer.

Bruk rullegardinmenyene for  
å filtrere kjøretøyene etter  
kjøretøytype, modell og modellår.

Identifiser et kjøretøy ved å velge 
modellen fra kjøretøyoversikten.

Tilgang til alle forhandlerens pristilbud 
på ett sted, som er lett å finne.

KJEKT Å VITE:
• Alle innstillinger og lagrede pristilbud videreføres fra den tidligere versjonen av  
 Superservice Menus.

• For tilgang til innstillinger og opplæringsressurser, klikk på       -ikonet.

• For mer informasjon om innstillinger, se Veiledning for innstillinger i  
 Superservice Menus.
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2.

ARBEIDSVALG
Du finner arbeidet du leter etter ved å søke etter et arbeid eller enkelt og greit velge det fra 
grafikkoversikten og listen over arbeidsbeskrivelser.

Søk etter et arbeid med arbeidskode, 
arbeidsbeskrivelse, delenummer 
eller garantikode.

Velg arbeidet du ønsker fra  
grafikkoversikten.

Velg blant de tilgjengelige arbeidene, 
for å finne arbeidet du trenger.

KJEKT Å VITE:
• For å vise modell- og kjøretøyinformasjon, klikk på        -ikonet.

• For tilgang og for å legge til kundeinformasjon, klikk på      -ikonet.

• For å gå til Arbeidsvalg-skjermbildet, klikk på      -ikonet.



3.

ARBEIDSOPPLYSNINGER
For å vise arbeidsopplysninger, slikt som arbeidstid, nødvendige deler og verkstedsmateriell. 
Du kan så legge til arbeidet i pristilbudet.

Bruk områdets navigeringsbaner 
for å gå tilbake et nivå eller to.

Vis arbeidsopplysningene og endre 
timeprisen.

Utvid fakturalinjene og vis deler og 
verkstedsmateriell.

Vis totalomkostningene for arbeidet.

Vis omkostningene og legg til  
arbeidet i pristilbudet.

Endre kundetype (der tilgjengelig).

KJEKT Å VITE:
• For å vise informasjon om alternativ del, klikk på        -ikonet.

• For å vise informasjon om erstatningsdel, klikk på        -ikonet.

• For å endre prisnivå for arbeid eller deler, klikk på        -ikonet.



4.

INFORMASJON OM PRISTILBUD
Vis og rediger pristilbud før de skrives ut, eller sendes rett til kundene på e-post.  
Du kan også legge til mer arbeid i pristilbudet ved å gå tilbake til fanen Arbeidsvalg.

Klikk på overskriftslinjen til  
Jobbnr.-boksen, for å vise og  
redigere jobb-, kjøretøy- og  
kundeinformasjon.

Legg til merknader og vis kundens 
spørsmål eller kommentarer.

Utvid eller slå sammen  
arbeidsopplysningene.

Tilgang til lagrede pristilbud.

Klikk på Pristilbudrelaterte 
handlinger for et utvalg av nyttige 
alternativer. 

Legg til flere arbeid i pristilbudet.

KJEKT Å VITE:
• For å slette en arbeidslinje, klikk på        -ikonet.

• For å utvide Oppsummering av pris, klikk på      -ikonet. 

• For å gå til Arbeidsvalg-skjermbildet, klikk på      -ikonet.



5.

LAGREDE PRISTILBUD
Klikk på Lagrede pristilbud-fanen, for tilgang til lagrede pristilbud fra en sentralisert  
plassering for alle forhandlerens brukere.

KJEKT Å VITE:
• Klikk på         -ikonene for å bla gjennom listen din over lagrede pristilbud.

• For å slette et lagret pristilbud, klikk på       -ikonet.

Klikk på Lagrede pristilbud-fanen 
for tilgang til dine lagrede pristilbud.

Søk etter lagrede pristilbud,  
etter kundenavn, VIN eller  
registreringsnummer.

Bruk rullegardinlisten for å filtrere 
listen din over lagrede pristilbud.

Klikk på        -ikonet for å filtrere de 
lagrede pristilbudene dine etter en 
datointervall.

Velg en linje for å åpne et lagret 
pristilbud.

Lukk Lagrede pristilbud-skjermbildet. 



6.

LIVSTIDSSERVICE
Generer estimater for kostnaden til livstidsservice for planlagt servicearbeid og  
vedlikeholdsarbeid basert på tid og avstand. For beste resultat, identifiser kjøretøyet  
med VIN-nummer. Du kan se anslått totalpris og månedlig kostnad.
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KJEKT Å VITE:
• For å skrive ut eller eksportere kostnadene for livstidsservice, bruk  
 rullegardinen Handling.

• For å bruke KPI-justeringer, velg avmerkingsboksen      KPI%.

• For å legge til forventet reparasjonsarbeid, klikk på Legg til arbeid.

Klikk på         -ikonet for å åpne  
modulen Livstidsservice.

Bruk avmerkingsboksene for å  
oppheve valg og velge planlagt 
service.

Utvid linjene Inspeksjoner, Deler og 
Verkstedsmateriell for å se detaljene.

Vis og utvid Oppsummering av pris.

Vis eller rediger Anslåtte  
serviceomkostninger per måned  
og per kilometer.

Velg Arbeidskategori, Sats for  
arbeidskostnader og Sats  
for delepris.
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