
1.

GHID PENTRU PRIMA UTILIZARE
Superservice Menus vă permite să creați devize rapide și exacte. Iată cum trebuie să procedați:

SELECŢIE VEHICUL
Începeți crearea unui deviz identificând vehiculul pe baza VIN sau selectând un model din  
indexul de vehicul. Navigați în ecranele principale ale 

Superservice Menus. 

Identificați vehiculul după numele 
clientului, VIN sau numărul de  
înmatriculare.

Folosiți meniurile verticale pentru  
a filtra vehiculele după tipul de  
vehicul, model și anul fabricației.

Identificați un vehicul selectând 
modelul din indexul de vehicul.

Accesați toate devizele din  
reprezentanță într-un singur loc 
ușor de găsit.

BINE DE ȘTIUT:
• Toate setările și devizele salvate vor fi transferate din versiunea dvs. anterioară a 

Superservice Menus.

• Pentru a vă accesa setările și resursele de instruire, faceți clic pe pictograma       .

• Pentru informații suplimentare privind setările, consultați Ghidul de configurare a 
setărilor Superservice Menus.
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2.

SELECŢIE OPERAŢIUNE
Găsiți operațiunea dorită căutând o operațiune sau pur și simplu selectând din indexul grafic 
și din lista de descrieri ale operațiunilor.

Căutați o operațiune după codul 
operațiunii, descrierea operațiunii, 
numărul de piesă sau codul de  
garanție.

Selectați operațiunea dorită din 
indexul grafic.

Alegeți dintre opțiunile disponibile 
pentru a găsi operațiunea de care 
aveți nevoie.

BINE DE ȘTIUT:
• Pentru a vizualiza modelul și detaliile vehiculului, faceți clic pe pictograma       .

• Pentru a accesa și a adăuga informații despre client, faceți clic pe pictograma      .

• Pentru a accesa ecranul de selecție a operațiunii, faceți clic pe pictograma      .



3.

DETALII OPERAŢIUNE
Vizualizați detaliile operațiunii precum timpul manoperei, piesele necesare și diverse.  
Apoi puteți adăuga operațiunea la deviz.

Folosiți scurtăturile de navigare din 
secțiune pentru a merge înapoi cu 
un nivel sau două.

Vizualizați detaliile operațiunii și 
modificați prețul unitar pentru 
manoperă.

Extindeți liniile de factură și  
vizualizați piese și diverse.

Vizualizați costul total al operațiunii.

Previzualizați costul și adăugați 
operațiunea la deviz.

Modificați tipul de client  
(dacă este disponibil).

BINE DE ȘTIUT:
• Pentru a vizualiza informațiile despre piesa de substituție, faceți clic  

pe pictograma       .

• Pentru a vizualiza informațiile despre piesa înlocuitoare nouă, faceți clic  
pe pictograma      .

• Pentru a modifica nivelul de preț pentru manoperă sau piese, faceți clic  
pe pictograma      .



4.

DETALII DEVIZ
Vizualizați și editați devizele înainte de a le imprima sau a le trimite direct prin e-mail clienților 
dvs. De asemenea, puteți adăuga mai multe operațiuni la deviz revenind la ecranul de selecție 
a operațiunii.

Faceți clic pe bara de titlu din caseta 
Nr. activitate pentru a vizualiza și 
a edita detaliile privind activitatea, 
vehiculul și clientul.

Adăugați note și vizualizați întrebările 
sau comentariile clientului.

Extindeți sau restrângeți detaliile 
operațiunii.

Accesați-vă devizele salvate.

Faceți clic pe Acțiuni deviz pentru  
o gamă de opțiuni utile. 

Adăugați mai multe operațiuni  
la deviz.

BINE DE ȘTIUT:

• Pentru a șterge un rând de operațiune, faceți clic pe pictograma       .

• Pentru a extinde rezumatul prețului, faceți clic pe pictograma      . 

• Pentru a accesa ecranul de selecție a operațiunii, faceți clic pe pictograma      .



5.

DEVIZE SALVATE
Faceți clic pe fila Devize salvate pentru a accesa devizele salvate dintr-o locație centralizată 
pentru toți utilizatorii din reprezentanță.

BINE DE ȘTIUT:
• Faceți clic pe pictogramele        pentru a parcurge pagină cu pagină lista de  

devize salvate.

• Pentru a șterge un deviz salvat, faceți clic pe pictograma      .

Faceți clic pe fila Devize salvate 
pentru a vă accesa devizele salvate.

Căutați devizele salvate după  
numele clientului VIN sau numărul 
de înmatriculare.

Filtrați lista de devize salvate cu 
lista verticală.

Faceți clic pe pictograma       pentru 
a vă filtra devizele salvate după un 
interval de date.

Faceți clic pe un rând pentru a  
deschide un deviz salvat.

Închideți ecranul Devize salvate.



6.

SERVICE PE TOATĂ DURATA DE VIAŢĂ
Generați estimări ale costurilor de service pe toată durata de viață pentru operațiuni de  
service programat și reparații de mentenanță în funcție de timp și distanță. Pentru cele  
mai bune rezultate, identificați vehiculul după VIN. Puteți vizualiza prețul total și costurile 
lunare anticipate.
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BINE DE ȘTIUT:
• Pentru a imprima sau exporta costurile de service pe toată durata de viață,  
 utilizați meniul vertical Acțiune.

• Pentru a aplica ajustările IPC, selectați caseta de selecție      % IPC.

• Pentru a adăuga operațiunile de reparație prevăzute, faceți clic pe  
 Adăugare operațiune.

Faceți clic pe pictograma          
pentru a deschide modulul Service 
pe toată durata de viață.

Utilizați casetele de selecție pentru 
selectarea și deselectarea lucrărilor 
de service programat.

Extindeți rândurile Revizii, Piese și 
Diverse pentru a vizualiza detaliile.

Vizualizați și extindeți panoul  
Rezumat preț.

Vizualizați sau editați costurile de 
service anticipate în funcție de lună 
și kilometru.

Alegeți Categorie de operațiune, 
Cotă preț manoperă și Cotă  
preț piesă.
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