
1.

GUIA PARA COMEÇAR
A Superservice Menus incentiva-o a criar orçamentos rápidos e precisos. Saiba como funciona:

SELEÇÃO DE VEÍCULO
Comece a criar um orçamento identificando um veículo pelo VIN ou selecionando um modelo 
no índice de veículos.
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Navegue pelos ecrãs principais da 
Superservice Menus. 

Identifique o veículo pelo nome do 
cliente, VIN ou número de matrícula.

Utilize os menus pendentes para 
filtrar os veículos por tipo de veículo, 
modelo e ano do modelo.

Identifique um veículo selecionando  
o modelo a partir do índice de  
veículos.

Aceda a todos os orçamentos para 
a empresa concessionária num  
único local de fácil localização.
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A SABER:
• Todas as configurações e todos os orçamentos guardados serão transferidos da 
  sua versão anterior da Superservice Menus.

• Para aceder às suas configurações e aos recursos de formação, clique no ícone       .

• Para mais informações sobre as configurações, consulte o Guia de Configuração  
 da Superservice Menus.
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2.

SELEÇÃO DE OPERAÇÃO
Encontre a operação desejada pesquisando uma operação ou selecionando simplesmente 
uma operação no índice de imagens e na lista de descrições de operações.

1

2

Pesquise uma operação por código 
de operação, descrição da operação,  
número de peça ou código de  
garantia.

Selecione a operação desejada a 
partir do índice de imagens.

Escolha a partir das opções  
disponíveis para encontrar a  
operação necessária.
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A SABER:
• Para visualizar os detalhes do veículo e do modelo, clique no ícone       .

•  Para aceder e adicionar informações do cliente, clique no ícone       .

•  Para aceder ao ecrã Seleção de operação, clique no ícone     .
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3.

DETALHES DA OPERAÇÃO
Visualize os detalhes da operação, tais como horas de mão de obra, peças necessárias e itens 
diversos. Em seguida, pode adicionar a operação ao orçamento.
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Utilize a navegação estrutural da 
secção para retroceder um nível ou 
dois.

Visualize os detalhes da operação e 
altere o preço de mão de obra.

Expanda as linhas de fatura e  
visualize peças e itens diversos.

Visualize o custo total da operação.

Pré-visualize o custo e adicione a 
operação ao orçamento.

Altere o tipo de cliente
(se disponível).
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A SABER:
• Para visualizar informações sobre peças alternativas, clique no ícone       .

• Para visualizar informações sobre peças de substituição, clique no ícone      .

• Para alterar o índice de preços de peças ou mão de obra, clique no ícone      .
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4.

DETALHES DO ORÇAMENTO
Visualize e edite orçamentos antes de imprimi-los ou enviá-los por e-mail diretamente para  
os seus clientes. Também pode adicionar mais operações ao orçamento voltando ao ecrã  
Seleção de operação.
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Clique na barra de título na caixa 
N.º de tarefa para visualizar e editar 
detalhes sobre a tarefa, o veículo e 
o cliente.

Adicione notas e visualize  
comentários ou questões do cliente.

Expanda ou minimize os detalhes 
da operação.

Aceda aos seus orçamentos  
guardados.

Clique em Ações do orçamento para 
obter uma gama de opções úteis. 

Adicione mais operações ao  
orçamento.
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A SABER:
• Para eliminar uma linha de operação, clique no ícone       .

• Para expandir o Resumo de preços, clique no ícone     . 

• Para aceder ao ecrã Seleção de operação, clique no ícone      .
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5.

ORÇAMENTOS GUARDADOS
Clique no separador Orçamentos guardados para aceder aos orçamentos guardados a partir 
de um local centralizado para todos os utilizadores na empresa concessionária.
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A SABER:
• Clique nos ícones         para navegar pela sua lista de orçamentos guardados.

• Para eliminar um orçamento guardado, clique no ícone      .

Clique no separador Orçamentos 
guardados para aceder aos seus 
orçamentos guardados.

Pesquise orçamentos guardados 
por nome do cliente, VIN ou número 
de matrícula.

Filtre a sua lista de orçamentos 
guardados com a lista suspensa.

Clique no ícone        para filtrar os 
seus orçamentos guardados por um 
intervalo de datas.

Clique numa linha para abrir um 
orçamento guardado.

Feche o ecrã Orçamentos guardados. 
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6.

SERVIÇO DURANTE A VIDA ÚTIL
Crie estimativas dos custos de serviços durante a vida útil para operações de serviço  
programado e reparações de manutenção com base no tempo e distância. Para melhores 
resultados, identifique o veículo através do VIN. Pode visualizar o preço total previsto e os 
custos mensais.
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A SABER:
• Para imprimir ou exportar os custos de serviço durante a vida útil, utilize a lista  
 suspensa Ação.

• Para aplicar os ajustes de IPC, selecione a caixa de verificação      IPC %.

• Para adicionar operações de reparação previstas, clique em Adicionar operação.

Clique no ícone         para abrir o  
módulo de Serviço durante a vida útil.

Utilize as caixas de verificação para 
selecionar ou anular a seleção de 
serviços programados.

Expanda as linhas de Inspeção,  
Peças e Itens diversos para  
visualizar os detalhes.

Visualize e expanda o Resumo  
de preços.

Visualize ou edite os Custos  
previstos do serviço por mês e  
por quilómetro.

Selecione Categoria da operação, 
Preço da mão de obra e Preço  
das peças.
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