
1.

BAŞLANGIÇ KILAVUZU
Superservice Menus, hızlı ve doğru fiyat teklifleri oluşturmanıza olanak sağlar. Kullanımı  
aşağıda açıklanmıştır:

ARAÇ SEÇİMİ
VIN’a göre bir aracı tanımlayarak veya araç dizininden bir model seçerek fiyat teklifi  
oluşturmaya başlayın.

Superservice Menus’ün ana  
ekranlarında gezinin. 

Müşteri adına, VIN'a veya plaka  
numarasına göre aracı tanımlayın.

Araç tipine, modeline ve model 
yılına göre araçları filtrelemek için 
açılır menüleri kullanın.

Araç dizininden modeli seçerek bir 
aracı tanımlayın.

Bayilik için tüm fiyat tekliflerine, 
kolay ulaşılabilir tek bir  
konumdan erişin.

FAYDALI BILGILER:
• Önceki Superservice Menus sürümünüzden tüm ayarlar ve kayıtlı fiyat  

teklifleri devredilecektir.

• Ayarlarınıza ve eğitim kaynaklarınıza erişmek için      simgesine tıklatın.

• Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için Superservice Menus Ayarları Kılavuzu’na  
göz atın.
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2.

İŞLEM SEÇİMİ
Bir işlemi arayarak veya yalnızca grafik dizinden ve işlem açıklamaları listesinden seçim  
yaparak istediğiniz işlemi bulun.

İşlem koduna, işlem açıklamasına, 
parça numarasına veya garanti 
koduna göre bir işlem arayın.

Grafik dizinden istediğiniz  
işlemi seçin.

İhtiyacınız olan işlemi bulmak için 
kullanılabilir seçenekler arasından 
seçim yapın.

FAYDALI BILGILER:
• Modeli ve araç bilgilerini görüntülemek için       simgesine tıklatın.

• Müşteri bilgilerine erişmek ve müşteri bilgileri eklemek için       simgesine tıklatın.

• İşlem Seçimi ekranına gitmek için      simgesine tıklatın.
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3.

İŞLEM BİLGİLERİ
İşçilik süresi, gerekli parçalar ve muhtelif öğeler gibi işlem bilgilerini görüntüleyin. Daha sonra 
fiyat teklifine işlemi ekleyebilirsiniz.

Bir veya iki düzey geri gitmek için 
bölüm gezinti kademelerini kullanın.

İşlem bilgilerini görüntüleyin ve  
işçilik ücretini değiştirin.

Fatura satırlarını genişletin ve  
parçaları ve muhtelif öğeleri  
görüntüleyin.

İşlemin toplam maliyetini  
görüntüleyin.

Maliyetin önizlemesini görüntüleyin 
ve fiyat teklifine işlemi ekleyin.

Müşteri tipini (varsa) değiştirin.

FAYDALI BILGILER:
• İkame parça bilgilerini görüntülemek için       simgesine tıklatın.

• Yenilenen parça bilgilerini görüntülemek için      simgesine tıklatın.

• İşçilik veya parçaların fiyat düzeyini değiştirmek için       simgesine tıklatın.
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4.

FİYAT TEKLİFİ BİLGİLERİ
Fiyat tekliflerini yazdırmadan veya doğrudan müşterilerinize e-posta olarak göndermeden 
önce görüntüleyip düzenleyin. İşlem Seçimi ekranına geri dönerek fiyat teklifine daha fazla 
işlem de ekleyebilirsiniz.

Görev, araç ve müşteri bilgilerini 
görüntülemek ve düzenlemek için 
Görev No. kutusunda başlık  
çubuğuna tıklatın.

Not ekleyin ve müşteri sorularını 
veya görüşlerini görüntüleyin.

İşlem bilgilerini genişletin veya  
daraltın.

Kayıtlı fiyat tekliflerinize erişin.

Bir dizi kullanışlı seçenek için Fiyat 
Teklifi Eylemleri’ne tıklatın. 

Fiyat teklifine daha fazla işlem 
ekleyin.

FAYDALI BILGILER:
• Bir işlem satırını silmek için       simgesine tıklatın.

• Fiyat Özeti’ni genişletmek için      simgesine tıklatın. 

• İşlem Seçimi ekranına gitmek için     simgesine tıklatın.
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5.

KAYITLI FİYAT TEKLİFLERİ
Bayilikteki tüm kullanıcılara yönelik merkezi bir konumdan kayıtlı fiyat tekliflerine erişmek için 
Kayıtlı Fiyat Teklifleri sekmesine tıklatın.

FAYDALI BILGILER:
• Kayıtlı fiyat teklifleri listenizde sayfa sayfa gezinmek için         simgelerine tıklatın.

• Kayıtlı fiyat teklifini silmek için      simgesine tıklatın.

Kayıtlı fiyat tekliflerinize erişmek 
için Kayıtlı Fiyat Teklifleri sekmesine 
tıklatın.

Kayıtlı fiyat tekliflerini, müşteri 
adına, VIN'a veya plaka numarasına 
göre arayın.

Açılır liste sayesinde kayıtlı fiyat 
teklifleri listenizi filtreleyin.

Kayıtlı fiyat tekliflerinizi bir  
tarih aralığına göre filtrelemek için           
   simgesine tıklatın.

Kayıtlı fiyat teklifini açmak için bir 
satıra tıklatın.

Kayıtlı Fiyat Teklifleri ekranını kapatın. 
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6.

ÖMÜR BOYU SERVİS
Planlı servis işlemleri ve bakım onarımları için süre ve kilometreye göre ömür boyu servis  
maliyeti tahminleri oluşturun. En iyi sonuçlar için VIN’a göre aracı belirleyin. Tahmini toplam 
fiyatı ve aylık maliyetleri görüntüleyebilirsiniz.
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FAYDALI BILGILER:
• Ömür boyu servis maliyetlerini yazdırmak veya dışarı aktarmak için Müdahale   
 açılır kutusunu kullanın.

• TÜFE ayarlamaları uygulamak için      % TÜFE onay kutusunu seçin.

• Beklenen onarım işlemleri eklemek için Işlem Ekle’ye tıklatın.

Ömür Boyu Servis modülünü açmak 
için         simgesine tıklatın.

Planlı servisleri seçmek ve bunların 
seçimini kaldırmak için onay  
kutularını kullanın.

Bilgileri görüntülemek için  
Muayeneler, Parçalar ve Muhtelif 
Öğeler satırlarını genişletin.

Fiyat Özeti’ni görüntüleyin  
ve genişletin.

Aya göre ve kilometre başına  
Tahmini Servis Maliyetlerini  
görüntüleyin veya düzenleyin.

İşlem Kategorisi, İşçilik ve Parça 
Fiyatı Oranını seçin.
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