
1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Superservice Menus umożliwia szybkie tworzenie rzetelnych wycen. Jak to zrobić:

WYBÓR POJAZDU
Rozpocznij tworzenie wyceny od identyfikacji pojazdu według numeru VIN lub wybierając  
model z indeksu pojazdów. Przeglądaj ekrany główne aplikacji 

Superservice Menus. 

Zidentyfikuj pojazd na podstawie 
nazwy klienta, numeru VIN lub  
numeru rejestracyjnego.

Filtruj pojazdy przy użyciu menu 
rozwijanego, wybierając typ  
pojazdu, model i rok modelowy.

Zidentyfikuj pojazd, wybierając  
model z indeksu pojazdów.

Uzyskaj dostęp do wszystkich  
wycen u dealera, które są teraz 
w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

PORADY:
• Wszystkie ustawienia i zapisane wyceny zostaną przeniesione z poprzedniej wersji 

aplikacji Superservice Menus.

• Aby uzyskać dostęp do ustawień i zasobów szkoleniowych, kliknij ikonę       .

• Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, zapoznaj się z Przewodnikiem 
dotyczącym ustawień aplikacji Superservice Menus.
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2.

WYBÓR OPERACJI
Znajdź żądaną operację, wyszukując ją lub po prostu wybierając z indeksu graficznego i listy 
opisów operacji.

Szukaj operacji według kodu  
operacji, opisu operacji, numeru 
części lub kodu gwarancji.

Wybierz żądaną operację z indeksu 
graficznego.

Wybierz jedną z dostępnych opcji, 
aby znaleźć żądaną operację.

PORADY:
• Aby wyświetlić model i dane pojazdu, kliknij ikonę       .

• Aby uzyskać dostęp do informacji o kliencie i dodać nowe dane, kliknij ikonę      .

• Aby przejść do ekranu Wybór operacji, kliknij ikonę       .



3.

SZCZEGÓŁY OPERACJI
Wyświetl szczegóły operacji, jak czas robocizny, wymagane części i pozycje różne.  
Można następnie dodać operację do wyceny.

Użyj ścieżek nawigacyjnych sekcji, 
aby cofnąć się o jeden poziom  
lub dwa.

Wyświetl szczegóły operacji i zmień 
stawkę robocizny.

Rozwiń wiersze faktury i wyświetl 
części i pozycje różne.

Wyświetl łączny koszt operacji.

Wyświetl podgląd kosztu i dodaj 
operację do wyceny.

Zmień typ klienta (jeśli jest dostępny).

PORADY:
• Aby wyświetlić informacje o części zastępczej, kliknij ikonę       .

• Aby wyświetlić informacje o zamienniku, kliknij ikonę       .

• Aby zmienić poziom cen części lub robocizny, kliknij ikonę       .



4.

DANE WYCENY
Wyświetl i edytuj wyceny przed ich wydrukowaniem lub przesłaniem ich we wiadomości e-mail 
bezpośrednio do klienta. Można również dodać więcej operacji do wyceny, wracając do ekranu 
Wybór operacji.

Kliknij pasek tytułowy w polu Nr 
zadania, aby wyświetlić i edytować 
dane zadania, pojazdu i klienta.

Dodaj uwagi, a także wyświetl  
pytania lub komentarze klienta.

Rozwiń lub zwiń szczegóły operacji.

Uzyskaj dostęp do wszystkich  
zapisanych wycen.

Kliknij przycisk Czynności związane 
z wyceną, aby wyświetlić pomocne 
opcje. 

Dodaj więcej operacji do wyceny.

PORADY:
• Aby usunąć wiersz operacji, kliknij ikonę       .

• Aby rozwinąć Podsumowanie cen, kliknij ikonę      . 

• Aby przejść do ekranu Wybór operacji, kliknij ikonę       .



5.

ZAPISANE WYCENY
Kliknij kartę Zapisane wyceny, aby uzyskać dostęp do zapisanych wycen w centralnej  
lokalizacji, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników u dealera.

PORADY:
• Klikaj ikony         , aby przewijać listę zapisanych wycen.

• Aby usunąć zapisaną wycenę, kliknij ikonę       .

Kliknij kartę Zapisane wyceny, aby 
uzyskać dostęp do zapisanych wycen.

Wyszukuj zapisane wyceny według 
nazwy klienta, numeru VIN lub  
numeru rejestracyjnego.

Filtruj zapisane wyceny przy użyciu 
listy rozwijalnej.

Kliknij ikonę       , aby filtrować  
zapisane wyceny według zakresu dat.

Kliknij wiersz, aby otworzyć  
zapisaną wycenę.

Zamknij ekran Zapisane wyceny. 



6.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW PRZYSZŁYCH
Generuj szacunkowe koszty przeglądów przyszłych dla operacji w ramach planowanych  
przeglądów okresowych i napraw konserwacyjnych na podstawie czasu i przebiegu.  
Aby uzyskać najlepsze wyniki, zidentyfikuj pojazd według numeru VIN. Możesz wyświetlić 
przewidywaną cenę całkowitą i koszty miesięczne.
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PORADY:
• Aby wydrukować lub wyeksportować koszty przeglądów przyszłych, użyj listy   
 rozwijalnej Czynność.

• Aby zastosować korekty CPI, zaznacz pole wyboru      CPI%.

• Aby dodać oczekiwane operacje w ramach naprawy, kliknij Dodaj operację.

Kliknij ikonę         , aby otworzyć 
moduł harmonogramu przeglądów 
przyszłych.

Użyj pól wyboru, aby odznaczyć  
lub zaznaczyć planowane  
przeglądy okresowe.

Rozwiń wiersze zawierające  
kontrole, części i pozycje różne,  
aby wyświetlić szczegóły.

Wyświetl i rozwiń  
podsumowanie ceny.

Wyświetl lub edytuj przewidywane 
koszty przeglądów okresowych na 
miesiąc i na kilometr.

Wybierz kategorię operacji, stawkę 
cen robocizny i stawkę cen części.
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