
1.

STARTGUIDE
Med Superservice Menus kan du skapa precisa offerter snabbt och enkelt. Så här gör du:

FORDONSVAL
Börja skapa en offert genom att identifiera ett fordon via ch.nr eller genom att välja en  
modell från fordonsindexet. Navigera mellan huvudskärmarna i 

Superservice Menus. 

Identifiera fordonet med kundnamn, 
VIN eller registreringsnummer.

Filtrera fordonen efter fordonstyp, 
modell och modellår med hjälp av 
rullgardinsmenyerna.

Identifiera ett fordon genom att 
välja modellen i fordonsindexet.

Se alla återförsäljarens offerter på 
en lättåtkomlig plats.

BRA ATT VETA:
• Alla inställningar och sparade offerter flyttas över från din tidigare version av  

Superservice Menus.

• Öppna inställningarna och utbildningsfunktionerna genom att klicka på ikonen       .

• Mer information om inställningarna finns i Inställningsguiden för Superservice Menus.
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2.

ARBETSVAL
Hitta det arbete du vill ha genom att söka efter ett arbete eller genom att välja från  
grafikindexet och listan över arbetsbeskrivningar.

Sök efter ett arbete med en  
arbetskod, en arbetsbeskrivning,  
ett reservdelsnummer eller  
en garantikod.

Välj arbetet från grafikindexet.

Hitta arbetet som du letar efter 
genom att välja bland alternativen 
som visas.

BRA ATT VETA:
• Klicka på ikonen        om du vill se modell- och fordonsuppgifter.

• Klicka på ikonen       om du vill visa och lägga till kunduppgifter.

• Klicka på ikonen       om du vill öppna skärmen Arbetsval.



3.

ARBETSINFORMATION
Visa arbetstid, reservdelar som behövs, material och annan arbetsinformation. Sedan kan du 
lägga till arbetet i offerten.

Gå tillbaka ett eller två steg genom 
att klicka på de dynamiska  
avsnittslänkarna.

Visa arbetsinformation och ändra 
timtaxa.

Utöka fakturaraderna och se över 
reservdelar och material.

Se totalbeloppet för arbetet.

Förhandsgranska kostnad och lägg 
till arbetet i offerten.

Ändra kundtyp  
(om det är tillgängligt).

BRA ATT VETA:
• Du kan se information om alternativa reservdelar genom att klicka på ikonen       .

• Om du vill se information om ersättningsdelar klickar du på ikonen       .

• Ändra prisnivå för arbetet eller reservdelarna genom att klicka på ikonen       .



4.

OFFERTINFORMATION
Visa och redigera offerter innan du skriver ut eller mejlar dem direkt till kunderna. Du kan  
också lägga till fler arbeten i offerten genom att gå tillbaka till skärmen Arbetsval.

Klicka på namnlisten i rutan Jobbnr. 
om du vill visa och redigera jobb-, 
fordons- eller kunduppgifter.

Lägg till anteckningar och se frågor 
eller kommentarer från kunder.

Visa mer eller mindre av  
arbetsinformationen.

Kom åt dina sparade offerter.

Klicka på Offertåtgärder så visas en 
rad olika användbara alternativ. 

Lägg till fler arbeten i offerten.

BRA ATT VETA:
• Du tar bort en arbetsrad genom att klicka på ikonen       .

• Om du vill visa mer av Prissammanfattningen klickar du på ikonen      . 

• Klicka på ikonen      om du vill öppna skärmen Arbetsval.



5.

SPARADE OFFERTER
Om du klickar på fliken Sparade offerter hittar du alla sparade offerter för alla användare hos 
återförsäljaren på en och samma plats.

BRA ATT VETA:
• Bläddra igenom listan med sparade offerter genom att klicka på ikonerna        .

• Om du vill ta bort en sparad offert klickar du på ikonen       .

Klicka på fliken Sparade offerter för 
att komma åt dina sparade offerter.

Sök efter sparade offerter  
med kundnamn, VIN eller  
registreringsnummer.

Filtrera listan med sparade offerter 
med hjälp av rullgardinsmenyn.

Klicka på ikonen        om du vill 
filtrera dina sparade offerter efter 
datumintervall.

Klicka på en rad för att öppna en 
sparad offert.

Stäng skärmen Sparade offerter. 



6.

LIVSTIDS SERVICE
Generera beräkningar av livstids servicekostnader för schemalagt servicearbete och  
underhållsreparationer baserat på tid och sträcka. Identifiera fordonet via chassinummer  
för bästa resultat. Du kan visa beräknat totalpriset och månadskostnader.
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BRA ATT VETA:
• För att skriva ut eller exportera kostnaderna för livstids service använder du   
 rullgardinsmenyn Åtgärd.

• För att tillämpa KPI-justeringar väljer du kryssrutan      KPI i %.

• För att lägga till förväntat reparationsarbete klickar du på Lägg till arbete.

Klicka på         ikonen för att öppna 
Livstids service-modulen.

Använd kryssrutorna för att  
avmarkera och markera den  
schemalagda servicen.

Visa detaljerna genom att förstora 
raderna för kontroller, reservdelar 
och material.

Visa och förstora  
prissammanfattningen.

Visa eller redigera de beräknade 
servicekostnaderna per månad och 
kilometer.

Välj arbetskategori samt taxa för 
arbete och reservdelspris.
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