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Innledning 
For å sikre at Superservice Menus gir din forhandlervirksomhet maksimale fordeler, må du 
konfigurere innstillingene dine for slikt som prising av arbeid, verkstedsmateriell og deler. 
 

Alternativene du ser på skjermen Innstillinger kan variere avhengig av abonnement. 

 

Denne veiledningen er delt inn i følgende deler: 

 Grunnleggende innstillinger 

 Prisinnstillinger 

 Avanserte innstillinger 
 

Velg -ikonet for tilgang til skjermen Innstillinger. 

 

Bruk følgende knapper for å navigere til skjermen Innstillinger: 

 Rediger: Lar deg redigere sidens innhold. 

 Lagre: Lagrer endringene. 

 Avbryt: Lagrer ikke endringene. 

 Tilbake: Bringer deg én skjerm tilbake. 

  : Bringer deg tilbake til hovedskjermen. 
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Grunnleggende innstillinger 
Grunnleggende programinnstillinger lar deg tilpasse innstillinger for bruker og forhandler, i 
tillegg til å konfigurere ansattgrupper og angi sikkerhetstillatelser for hver gruppe. 

 

Brukerinnstillinger 
Skjermen Brukerinnstillinger lar deg vise innebygd hjelp, endre programmets tema og 
aktivere nettverksovervåking. 

Programmets tema vil angis som standard for fabrikanten. Nettverksovervåking er et 
system som foretar fortløpende kontroll av hver brukers Internett-tilkobling, og varsler 
brukere ved problemer. 

 

 
 

Slik redigerer du brukerinnstillingene: 

1 Klikk Rediger. 

2 Velg Ja for å vise innebygd hjelp. 

3 Velg Ja for å aktivere nettverksovervåking. 

4 Klikk på Lagre. 
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Forhandlerinnstillinger 
Skjermen Forhandlerinnstillinger lar deg velge valuta og spesifisere foretrukket 
nummerformat for pristilbud. Du kan også filtrere søkeresultater etter høyrekjøring (HK) 
eller venstrekjøring (VK), i henhold til region. 
 

 

 
Slik konfigurerer du generelle innstillinger: 

1 Klikk på Rediger. 

2 Velg Valuta fra rullegardinlisten. 

3 Velg nummerformat for pristilbud fra rullegardinlisten Format. 

4 Velg filtertype fra rullegardinlisten Kjøring. 

5 Bekreft Merkene som vises, basert på abonnementene dine. 

6 Velg Tidssone fra rullegardinlisten. 

7 Klikk i Språk-feltet og velg fra rullegardinlisten. 

8 Klikk på Lagre. 
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Slik konfigurerer du prisinnstillinger og tekniske innstillinger: 

1 Klikk på Rediger. 

2 Dersom du ønsker å bruke Prisavrunding i prisene oppført i pristilbud, velger du et 
alternativ fra rullegardinlisten.  

3 For å Vise sett som standard på skjermbildene Arbeidsvalg og Informasjon om 
pristilbud, velg Ja. Et sett er en gruppe med deler som monteres for å danne en del. 

4 Velg Ja eller Nei for de følgende alternativene: 

 Aktiver advarsel for artikler uten fastsatt pris: Lar deg vise en advarsel 
på Arbeidsvalg-skjermbildet, når en artikkel ikke har fått fastsatt pris.  

 Aktiver advarsel for dupliserte deler i et pristilbud: Lar deg vise en 
advarsel på Informasjon om pristilbud-skjermbildet, når dupliserte deler eller 
verkstedsmateriell vises. 

 Aktiver filtrering etter produksjonsalternativ (beste samsvar): Lar 
deg bruke et filter på skjermbildet Arbeidsvalg, der du kun viser menyene 
som har alternativer spesifikt for det VIN som har blitt angitt. 

5 For å justere KPI %-verdien som brukes ved beregning av kostnadene ved 
livstidsservice, skriver du inn beløpet i feltet KPI %.  

6 Klikk på Lagre. 
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Beholdning 
Innstillingen Beholdning lar deg definere beskrivelser for Tilgjengelig beholdning, som kan 
tilordnes delene på Informasjon om pristilbud-fanen. Brukere kan velge fra listen over 
beskrivelser i feltet Tilgjengelig beholdning på Informasjon om pristilbud-fanen, for å spore 
beholdningen for et bestemt delenummer. 

Deleinformasjon i Informasjon om pristilbud-fanen kan, avhengig av din forhandlerprosess, 
angis til å oppdateres automatisk fra DMS eller en deleprisfil. For eksempel, beholdning og 
lokasjon. Ytterligere arbeid kan kreves av DMS-leverandøren, for å konfigurere denne 
funksjonen. 

 

 

 

Slik aktiverer du tilgjengelig beholdning og lokasjon: 

1 Klikk Rediger. 

2 Klikk Ja hvis du ønsker å aktivere tilgjengelig beholdning og lokasjon. 

Kolonnene Tilgjengelig beholdning og Lokasjon vises på fanen Informasjon om 
pristilbud, når en artikkellinje utvides. 

3 Klikk på Lagre. 

 

Slik legger du til nedtrekksbeskrivelser for tilgjengelig beholdning: 

1 Klikk Rediger. 

2 Klikk -ikonet. 

3 Skriv inn beskrivelsen av en tilgjengelig beholdning i feltet Beskrivelser. 

4 Klikk -ikonet for å legge til ekstra beskrivelsesfelter og skrive inn 
beskrivelsesnavnet. 

5 Klikk -ikonet for å flytte beskrivelsene i foretrukket rekkefølge. 

6 Klikk på Lagre. 
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Integreringsinnstillinger 
Skjermen Integreringsinnstillinger lar deg konfigurere integreringstyper, slik som DMS eller 
et tredjepartssystem. Du kan eksportere en fil som så kan importeres i DMS, eller du kan 
konfigurere en direkte dataoverføring til DMS ved bruk av programmet Infomedia DMSi. 

Det finnes mer avanserte alternativer for DMS-integrering, som kan kreve arbeid fra DMS-
leverandøren din. 

 

 

Slik konfigurerer du en flat fil-eksport: 

1 Klikk Legg til DMS. 

2 Velg Flat fil-eksport fra rullegardinlisten Integreringstype. 

3 Velg filformatet for pristilbud fra rullegardinlisten Eksportformat. 

4 Velg type Desimaltegn fra rullegardinlisten. 

5 Klikk på Lagre. 

Filen vil eksporteres som XML eller TXT. 

 

Slik konfiguerer du en DMSi-integrering: 

1 Klikk Legg til DMS. 

2 Velg DMSi fra rullegardinlisten Integreringstype. 

3 Klikk på Ja for å aktivere Nytt DMSi-program. 

4 Velg Lokal fra rullegardinlisten Integreringstype. 

5 Velg DMS-tilkobling fra rullegardinlisten Tilgjengelige tilkoblinger. 

6 Fullfør ytterligere innstillinger eller felter for DMS-tilkoblingen din. 

7 Klikk Test DMSi-tilkobling for å bekrefte at systemet er tilkoblet. 

8 Klikk på Lagre. 
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Slik konfigurerer du tredjepartsintegrering: 

1 Klikk Legg til tredjepart. 

2 Velg leverandørnavn fra rullegardinlisten Integreringstype. 

3 Skriv inn leverandørinformasjonen i de tilsvarende feltene. 

4 Klikk på Lagre. 

 

 Ytterligere integreringstyper kan være tilgjengelig, basert på abonnementet ditt. 

 Se Mediahub for mer informasjon om DMSi-installasjon og DMS-integrering. 

https://media.infomedia.com.au/?product=menus 

 Hvis du trenger hjelp, kontakter du Kundeservice. 

https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support 

 

  

https://media.infomedia.com.au/?product=menus
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support
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Ansattgrupper 
Skjermen Ansattgrupper lar deg opprette ansattgrupper, tilordne brukere til grupper samt 
koble bruker-ID til en DMS eller et tredjepartssystem. Tre grupper legges til som standard: 
Delerådgiver, Servicerådgiver og Tekniker. 

 

 

 

Slik tilordner du ansatte til gjeldende grupper: 

1 Klikk Rediger. 

2 Klikk i Medlemmer-feltet og velg de ansatte fra rullegardinlisten. 

3 Hvis du ønsker å koble de ansatte til et eksternt system, klikk Legg til tredjeparts-ID 
og velg fra rullegardinlisten. Skriv inn ansatte-ID-en i tilsvarende felt. 

4 Klikk på Lagre. 

 

Slik legger du til en ny bruker: 

1 Klikk Legg til i delen Ansattes navn. 

2 Skriv inn den ansattes navn, nummer, e-postadresse og sertifikasjonsnummer i de 
tilsvarende feltene. 

3 Velg et Ferdighetsnivå. 

4 Klikk i Grupper-feltet, og velg fra rullegardinlisten. 

5 Klikk på Lagre. 

 

 Når en ansatt legges til i en gruppe, angis gruppenavnet automatisk i den ansattes 
Grupper-felt. 
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Pristilbudsinnstillinger 
Skjermen Pristilbudsinnstillinger lar deg skrive inn hvor mange dager pristilbudet er gyldig. 

 

 

 

Slik konfigurerer du visningsinnstillingene dine for Pristilbud-skjermen: 

1 Klikk Rediger. 

2 I feltet skriver du inn hvor mange dager pristilbudet er gyldig. 

3 Klikk på Lagre. 
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Sikkerhet 
Sikkerhet-skjermen lar deg angi tilgangsnivå for Ansattgrupper på samme og lavere nivåer 
innen hierarkiet hos din forhandlervirksomhet. 

 

Hovedområdene i Sikkerhet-skjermen er: 

 Program: Aktivere eller deaktivere pristilbudrelaterte handlinger. 

 Administrasjon: Aktivere eller deaktivere tilgang til innstillinger-skjermen. 

 

 

 

Slik konfigurerer du sikkerhetsinnstillingene: 

1 Klikk Rediger. 

2 Velg avmerkingsboksene for å benytte tillatelser for hver ansattgruppe. 

3 Klikk på Lagre. 

 

 For å kontrollere tillatelsene en bruker har, klikk rullegardinlisten og velg navnet fra listen. 

 For å oppdatere dem, klikk på Rediger, endre så informasjonen og klikk Lagre. 
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Utskriftsinnstillinger 
Skjermen Utskriftsinnstillinger lar deg opprette og angi format for utskriftsprofiler. 
Utskriftsprofilene benyttes ved utskrift fra menyen Pristilbudrelaterte handlinger. 

Du kan legge til tilpasset forhandlerinformasjon, topptekst, bunntekst, og også laste opp 
logoer. Du kan til og med benytte utskriftsmaler, for eksempel for et pristilbud, en 
reparasjonsordre eller et kontrollskjema. 

 

 

 

Slik legger du til et utskriftsprofilnavn: 

1 Klikk -ikonet. 

2 Skriv inn et navn i feltet. 

3 Klikk på Lagre. 
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Slik konfigurerer du en utskriftsprofil: 

1 Velg profilnavn fra banneret. 

2 Skriv inn forhandlerens informasjon i de tilsvarende feltene. 

F.eks. forhandlerens navn, adresse, telefonnummer, faks og e-postadresse. 

3 Klikk Last opp logo og velg forhandlerens logo. 

4 Velg blant de tilgjengelige avmerkingsboksene nedenfor Utskriftsmaler. 

5 Bekreft standard marginnstillinger, eller juster dem etter dine egne behov. 

6 Legg til innhold i feltene Topptekst og Bunntekst, og tilpass formatet etter behov. 

7 Klikk på Lagre. 

 
 For å oppdatere Utskriftsinnstillingene, klikk på profilnavnet, endre så informasjonen og 

klikk på Lagre. 
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Prisinnstillinger 
For å sikre at du oppretter presise og konsekvente pristilbud, må du gjennomføre 
hovedprisinnstillingene i Superservice Menus. Noen av de tilpassede prisinnstillingene 
inkluderer å angi mva. samt priser på arbeid og verkstedsmateriell. Du kan også vise og 
angi delepriser. 

 

 Alternativene du ser på skjermen Innstillinger kan variere avhengig av abonnement. 

Mva.-satser 
Skjermen Mva.-satser lar deg legge til nye mva.-satser eller redigere gjeldende mva.-
satser. Mva. kan så påføres arbeid, verkstedsmateriell og deler ved arbeid med prising. Du 
kan også angi flere individuelle mva.-satser. 

Muligheten for å angi mva.-grupper finnes også. Dette er nyttig i områder som krever at 
mer enn én mva.-sats skal benyttes for varer og tjenester. Når du oppretter mva.-grupper, 
må du først angi dine individuelle mva.-satser, så legge til en mva.-gruppe og tilordne de 
relevante mva.-satsene til gruppen. 

Denne skjermen lar deg også angi standard mva.-sats som benyttes på delepriser. 

 

 

 

Slik legger du til en ny mva.-sats: 

1 Klikk Legg til. 

2 Skriv inn Mva.-satsnavn og Mva.-satskode i tilsvarende felter. 

3 Skriv inn mva.-satsen i feltet Prosentsats (%). 

4 Gjenta disse trinnene for ytterligere mva.-satser. 

5 Klikk på Lagre. 
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Slik legger du til en mva.-gruppe: 

1 Klikk Rediger. 

2 Velg Ja for å aktivere flere mva.-nivåer. 

3 Klikk Legg til mva.-gruppe. 

4 Skriv inn Mva.-gruppenavn og Mva.-gruppekode i tilsvarende felt. 

5 Klikk i feltet Mva.-satser og velg én eller flere satser fra rullegardinlisten. 

6 Gjenta disse trinnene for ytterligere mva.-grupper. 

 

7 Klikk på Lagre. 

 

 For å angi en mva.-sats for deler, velg en sats fra rullegardinlisten Standard mva.-sats 
for deler og velg så avmerkingsboksen Mva.-pliktig på skjermen Delepriser. 
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Timepriser 
Skjermen Timepriser lar deg opprette timepriser som passe forhandlerens behov. 

Det finnes forskjellige måter å kalkulere arbeidskostnadene for et arbeid på: 

 Fastpris: Angi en fastpris per time for arbeidskostnader. 

 Flere priser: Angi flere priser for et nivå av arbeidskostnad, som er basert på en 
nøyaktig mengde arbeidstid. 

 Prismatrise: Angi en tilpasset matrise for prissetting av arbeid, basert på 
vanskelighetsnivået ved et arbeid og spesifiserte kjøretøykategorier. 

 Prismatrisen et en valgfri abonnementsfunksjon, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle 
brukere. 

 

 

 

Slik legger du til et arbeidskostnadnivå med en fastpris: 

1 Klikk Legg til. 

2 Skriv inn et Timeprisnavn i feltet. 

3 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

4 Skriv inn timeprisen i feltet Timesats. 

Du må påse at Timer-feltet er tomt, og at du kun legger til Timesatsen. 

5 Velg Mva.-sats og Mva.-sats for verkstedsmateriell fra rullegardinlistene. 

6 Klikk i feltet Gjelder for og velg fra rullegardinlisten. 

Du kan benytte satsen for flere kjøretøyprodusenter (hvis tilgjengelig). 

7 Velg region fra rullegardinlisten Standard.  

8 Klikk på Lagre. 
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Slik legger du til et arbeidskostnadnivå med flere priser: 

1 Klikk Legg til. 

2 Skriv inn et Timeprisnavn i feltet. 

3 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

4 Skriv inn antall timer i feltet Timer. 

5 Skriv inn timeprisen i feltet Timesats. 

6 Fortsett å legge til timer og timesatser for hvert nivå du ønsker. 

Når du legger til siste nivå, må du påse at Timer-feltet er tomt, og at du kun legger 
til Timesatsen. 

7 Velg Mva.-sats og Mva.-sats for verkstedsmateriell fra rullegardinlistene. 

8 Klikk i feltet Gjelder for og velg fra rullegardinlisten. 

Du kan benytte satsen for flere kjøretøyprodusenter (hvis tilgjengelig). 

 
9 Velg region fra rullegardinlisten Standard. 

10 Klikk på Lagre. 
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Slik konfigurerer du en prismatrise for arbeidskostnadnivået: 

1 Klikk -ikonet for å åpne et arbeidskostnadnivå.  

2 Klikk i feltet Gjelder for og velg fra rullegardinlisten. 

Du må velge ett enkeltmarket for å aktivere prismatrisen. 

3 Velg avmerkingsboksen Bruk prismatrise. 

4 Klikk koblingen Angi prissetting. 

Dette viser vanskelighetsnivåene og kjøretøykategoriene som er tilpasset for din 
forhandler. 

5 Konfigurer en fastpris eller flere satser for prisnivået: 

 Fastpris: Skriv inn en fastpris i feltet Priser. Du må påse at Timer-feltet er 
tomt, og at du kun legger til Timesatser. 

 Flere priser: Skriv inn antall timer og timesatsen i tilsvarende felter. Når du 
legger til siste nivå, må du påse at Timer-feltet er tomt, og at du kun legger 
til Timesatsen. 

 

6 Klikk på Lagre. 

 

 For å oppdatere Timepriser, klikk på -ikonet, endre så informasjonen og klikk Lagre. 
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Verkstedsmateriell 
Skjermen Verkstedsmateriell lar deg prissette alt verkstedsmateriell som benyttes av 
forhandleren samt tilpasse og legge til nytt verkstedsmateriell. Verkstedsmateriellet 
prissettes i henhold til arbeidsnivåene som har blitt angitt på skjermbildet Timepriser. F.eks. 
storforbruker (bilpark), utsalg. 

Prisalternativene inkluderer muligheten til å angi type prissetting for verkstedsmateriell som 
fast eller variabel. Satsalternativene inkluderer muligheten til å skrive inn faktisk 
verkstedsmateriell-pris og benytte denne i pristilbudet. 

Det finnes to vanlige måter for å kalkulere prisen på verkstedsmateriell: 

 Fastpris ($): Lar deg benytte en fast verkstedsmateriell-pris for hvert nivå av 
arbeidskostnader. 

 Prosentsats (%): Lar deg angi verkstedsmateriell-pris for hvert nivå av 
arbeidskostnader som en prosentandel, og spesifisere høyeste og laveste verdier. 
Prosentandelen kan være basert på kostnaden for arbeid eller deler, eller arbeid og 
deler tilsammen. 
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Slik legger du til et verkstedsmateriell basert på fastpris ($): 

1 Klikk -ikonet for å utvide detaljene for verkstedsmateriell. 

2 Skriv inn en verkstedsmateriellkode i feltet Tilpasset kode. 

3 Skriv inn et verkstedsmateriellnavn i feltet Tilpasset navn. 

4 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

5 Hvis du ønsker å legge til verkstedsmateriell som en del, velg avmerkingsboksen 
Behandle verkstedsmateriell som del. 

Hvis du velger dette, vil verkstedsmateriell vises i delelisten innen et pristilbud. 

6 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg valutasymbolet ($) fra rullegardinlisten Type. 

 Hvis du ønsker å legge til en avgift for miljødeponering av olje for et 
verkstedsmateriell, basert på sats per enhet, velg avmerkingsboksen 
Inkluder i beregning av miljødeponering av olje. 

7 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en verkstedsmateriell-pris for hvert arbeidsnivå i feltet Priser. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

8  Hvis du ønsker å konfigurere Erstatningsalternativer: 

 Angi et Nummer på alternativ del i feltet, og klikk på Godkjenn. 

Dersom det er en gyldig del i systemet, fylles pris-feltet ut av standardprisen 
som er angitt i innstillinger for delepriser. Dersom det ikke er en gyldig del, 
viser pris-feltet et nullbeløp.  

 Angi antall i feltet Delkapasitet. 

 Dersom du vil vise en annen Delesats, velger du et alternativ fra 
rullegardinlisten.  

Pris-feltet oppdateres basert på delesatsen. Dette feltet er kun for referanse, 
og lar deg sammenligne prisen med andre delesatser. 

 Dersom prisen er null eller du ønsker å overstyre prisen av en gyldig del, 
angir du beløpet i feltet Overstyr pris. 

9 Klikk på Lagre. 

 

 Hvis du ønsker å benytte et verkstedsmateriell for bestemte deler, velg tilsvarende 
deler fra rullegardinlisten i Alternativer for deler. 

 Under noen omstendigheter kan distributøren velge å låse visse verkstedsmateriell-priser. 
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Slik legger du til verkstedsmateriell med en prosentsats (%): 

1 Klikk -ikonet for å utvide detaljene for verkstedsmateriell. 

2 Skriv inn en verkstedsmateriellkode i feltet Tilpasset kode. 

3 Skriv inn et verkstedsmateriellnavn i feltet Tilpasset navn. 

4 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

5 Hvis du ønsker å legge til verkstedsmateriell som en del, velg avmerkingsboksen 
Behandle verkstedsmateriell som del. 

Hvis du velger dette, vil verkstedsmateriell vises i delelisten innen et pristilbud. 

6 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg prosentsymbolet (%) fra rullegardinlisten Type. 

 Velg et alternativ fra rullegardinlisten Prosent basert på følgende pris. 

 Hvis du ønsker å legge til en avgift for miljødeponering av olje for et 
verkstedsmateriell, basert på sats per enhet, velg avmerkingsboksen 
Inkluder i beregning av miljødeponering av olje.  

 

7 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en prosentsats for hvert arbeidsnivå i feltet Prosentsats (%). 

 Skriv inn høyeste og laveste verdi for arbeidskostnaden i tilsvarende felt. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

8 Klikk på Lagre. 
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Nytt verkstedsmateriell 
På denne skjermen kan du legge til nytt verkstedsmateriell samt konfigurere alternativene 
for prissetting og rater. Det nye verkstedsmateriellet kan benyttes for én eller flere arbeid. 

 

 

 

Slik legger du til et nytt verkstedsmateriell: 

1 Klikk Legg til. 

2 Skriv inn verkstedsmateriellkode og -navn, og trykk Enter på tastaturet. 

3 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

4 Hvis du ønsker å legge til verkstedsmateriell som en del, velg avmerkingsboksen 
Behandle verkstedsmateriell som del. 

Hvis du velger dette, vil verkstedsmateriell vises i delelisten innen et pristilbud. 
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5 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg valutasymbolet ($) fra rullegardinlisten Type. 

 Hvis du ønsker å legge til en avgift for miljødeponering av olje for et 
verkstedsmateriell, basert på sats per enhet, velg avmerkingsboksen 
Inkluder i beregning av miljødeponering av olje. 

6 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en verkstedsmateriell-pris for hvert arbeidsnivå i feltet Priser. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

7 Konfigurer Ytterligere alternativer: 

 Velg Kategori, Område og Arbeid fra rullegardinlisten Anvend på disse 
arbeidene og klikk Legg til. 

 Fortsett å legge til verkstedsmateriellet til ytterligere arbeid fra 
rullegardinlisten (ved behov). 

8 Klikk på Lagre. 

 

 Ønsker du å kopiere verkstedsmateriell-pris, klikk Kopier, velg avmerkingsboksen du 
ønsker å kopiere prisene til, og klikk så Kopier priser. 

 For å legge en verkstedsmateriell-pris direkte inn i skjermen Verkstedmateriell, skriv 
du inn verkstedsmateriell-prisen rett i cellen og trykker Enter på tastaturet. 
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Butikkrekvisita 
Butikkrekvisita kan legges til som en fastpris eller prosentsats i pristilbudet. Prosentsatsen 
kan legges til basert på arbeid eller deler, eller arbeid og deler.  

 

 

 

Slik legger du til en fastpris for butikkrekvisita: 

1 Klikk -ikonet for å utvide detaljene for verkstedsmateriell. 

2 Tilpass navnet, koden eller andre opplysninger, etter behov. 

3 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg valutasymbolet ($) fra rullegardinlisten Type. 

 Hvis du ønsker å legge til en avgift for miljødeponering av olje for et 
verkstedsmateriell, basert på sats per enhet, velg avmerkingsboksen 
Inkluder i beregning av miljødeponering av olje. 

4 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en verkstedsmateriell-pris for hvert arbeidsnivå i feltet Priser. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

5 Klikk på Lagre.  
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Slik legger du til en prosentsats for butikkrekvisita: 

1 Klikk -ikonet for å utvide detaljene for verkstedsmateriell. 

2 Tilpass navnet, koden eller andre opplysninger, etter behov. 

3 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg prosentsymbolet (%) fra rullegardinlisten Type. 

 Velg et alternativ fra rullegardinlisten Prosent basert på følgende pris. 

 Hvis du ønsker å legge til en avgift for miljødeponering av olje for et 
verkstedsmateriell, basert på sats per enhet, velg avmerkingsboksen 
Inkluder i beregning av miljødeponering av olje. 

 

4 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en prosentsats for hvert arbeidsnivå i feltet Prosentsats (%). 

 Skriv inn høyeste og laveste verdi for arbeidskostnaden i tilsvarende felt. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

5 Klikk på Lagre. 

 

 Alternativene du ser på skjermen Innstillinger kan variere avhengig av abonnement. 
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Satstype for miljødeponering av olje 
Satstype for miljødeponering av olje lar deg tilpasse beregningsmetoden for miljøhåndtering 
av olje. 

Satstypene for miljødeponering av olje er: 

 Fast sats: Prisen for miljødeponering av olje er beløpet som legges inn i hver 
arbeidskategorikolonne. 

 Pris per enhet: Prisen for miljødeponering av olje beregnes ved å multiplisere det 
totale væskevolumet med prisen angitt for hvert arbeidsnivå. 

 

 

 

Slik bruker du en fast sats på avgiften for miljødeponering av olje: 

1 Klikk -ikonet for å utvide verkstedsmateriellet Miljødeponering av olje. 

2 Tilpass navnet, koden eller andre opplysninger, etter behov. 

3 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg valutasymbolet ($) fra rullegardinlisten Type. 

 Velg Fast sats fra rullegardinlisten Pris for miljødeponering av olje. 
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4 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en pris for miljødeponering av olje for hvert arbeidsnivå i Priser-feltene. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

5 Klikk på Lagre. 
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Slik bruker du en pris per enhet for avgiften for miljødeponering av olje: 

1 Klikk -ikonet for å utvide verkstedsmateriellet Miljødeponering av olje. 

2 Tilpass navnet, koden eller andre opplysninger, etter behov. 

3 Konfigurere Prisalternativene: 

 Velg valutasymbolet ($) fra rullegardinlisten Type. 

 Velg Pris per enhet fra rullegardinlisten Pris for miljødeponering av olje. 

Påse at du velger avmerkingsboksen Inkluder i beregning av miljødeponering 
av olje for alt verkstedsmateriell du ønsker å inkludere i avgiften for 
miljødeponering av olje. 

 
4 Konfigurere Satsalternativene: 

 Skriv inn en pris per enhet for miljødeponering av olje for hvert arbeidsnivå i 
feltet Priser. 

 Bruk standard mva.-sats som ble valgt på skjermen Timepriser, eller velg 
en annen pris fra rullegardinlisten. 

 Velg avmerkingsboksen Bruk for å aktivere prisen for visning i pristilbudet. 

5 Klikk på Lagre. 
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Delepriser 
Skjermbildet Delepriser lar deg legge til tilpassede deleprisnivåer som gjenspeiler den 
gjeldende prissettingsstrukturen. Du kan også vise prisfiler for deler, som har blitt utformet 
av fabrikanten. 

Det er to metoder for å justere deleprisen: 

 Fastpris: Lar deg markere pris opp eller ned etter samme prosentsats for alle deler. 
 Flere priser: Lar deg markere prissetting opp eller ned ved å angi forskjellige 

prosentsatser basert på delenes prisområde. 
 

 

 

Slik legger du til et deleprisnivå med en fastpris: 

1 Klikk Legg til. 

2 Skriv inn Navn og Kode for delens pris i tilsvarende felter. 

3 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

4 Velg en basispris fra rullegardinlisten Basispris. 

5 Skriv inn en sats i feltet Prosentsats. 

6 Velg en region fra rullegardinlisten Standard. 

7 Hvis du ønsker at mva. skal tas i bruk for dette prisnivået, velg avmerkingsboksen 
Mva.-pliktig. 

8 Klikk på Lagre. 
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Slik legger du til et deleprisnivå med flere satser: 

1 Klikk Legg til. 

2 Skriv inn Navn og Kode for delens pris i tilsvarende felter. 

3 Hvis du ønsker å koble til et eksternt system, skriv inn koden i feltet Tredjepartskode. 

4 Velg basisprisen fra rullegardinlisten Basispris. 

5 Skriv inn høyeste pris for deleprisnivået i feltet Prisområde. 

6 Skriv inn en sats i feltet Prosentsats. 

7 Fortsett å legge til delenes prisområde og en prosentsats for hvert nivå. 

Når du legger til siste nivå, må du påse at Prisområde-feltet er tomt, og at du kun 
legger til prosentsatsen. 

 
8 Velg en region fra rullegardinlisten Standard. 

9 Hvis du ønsker at mva. skal tas i bruk for dette prisnivået, velg avmerkingsboksen 
Mva.-pliktig. 

10 Klikk på Lagre. 

 

 For å oppdatere Delepriser, klikk på Rediger, endre så informasjonen og klikk Lagre. 
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Overstyr pris og tid 
Overstyr pris og tid-skjermbildet lar deg endre standard arbeidstid og prisen for et arbeid, 
for å opprette en justert arbeidstid som kan brukes for kjøretøy. 

Du kan bruke overstyring av pris og tid etter kjøretøyattributter eller modell. 

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i din region. 

 

 

 

Slik angir du overstyring av pris og tid: 

1 Klikk Legg til. 

2 Velg Kategori, Seksjon og Arbeid fra rullegardinlistene. 

3 Konfigurer følgende alternativer: 

 Kjøretøy: Bruk overstyringen for alle kjøretøy, eller velg fra 
rullegardinlistene for Kjøretøytype, Motor, Drivstofftype og Girkasse. 

 Modell: Velg Modell, Serie og Beskrivelse fra rullegardinlistene. 
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4 Konfigurer alternativene for overstyring av pris og tid: 

 Tid (timer): Tiden det tar å fullføre arbeidet. 

 Totalt ekskl. mva.: Totalt beløp eksklusiv mva. 

 Arbeid totalt ekskl. mva.: Totalt beløp for arbeid eksklusiv mva. 

 Deler totalt ekskl. mva.: Totalt beløp for deler eksklusiv mva. 

Dersom du må betale mva. for arbeid eller deler, velger du avmerkingsboksen Mva.-pliktig. 

5 Klikk på Lagre. 
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Arbeidstid 
Arbeidstid-skjermbildet lar deg tilpasse arbeidstid spesifisert av fabrikanten. Standard 
arbeidstid fra fabrikanten kan økes eller reduseres ved en fast mengde eller prosentandel. 

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i din region. 

 

 

 

Slik justerer du arbeidstid: 

1 Klikk på rullegardinlisten Justeringstype, og velg fra listen. 

2 Skriv inn mengden for justeringen i hver kolonne for arbeidsnivå. 

3 Klikk på -ikonet for å bruke justeringen. 

I regioner der ytterligere arbeidstider er tilgjengelig, velger du arbeidstidene du ønsker 
at justeringen skal brukes for. Velg for eksempel Juster fabrikant eller Juster IST. 

4 Klikk på Lagre. 

 

 Alternativene du ser på skjermen Innstillinger kan variere avhengig av abonnement. 
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Avanserte innstillinger 
Superservice Menus gir tilgang til avanserte innstillinger, som lar deg tilpasse deler og 
verkstedsmateriell, redigere arbeid og legge til mersalganbefalinger. 

De avanserte innstillingene vises i et nytt skjermbilde, som inkluderer følgende moduler: 

 Kjøretøykategorier  

 Dele- og verkstedsmateriellerstatning 

 Arbeidsredigering 

 Anbefalinger for mersalg 

 

 Tilgang til avanserte innstillinger er basert på abonnementet ditt. 

 

Kjøretøykategorier 
Modulen Kjøretøykategorier lar deg opprette kjøretøygrupper og tilordne kjøretøyer til disse 
tilpassede gruppene. For eksempel: Diesel, Bensin, Turbo, Hybrid og 4WD. 

Vi anbefaler at kjøretøyene kun tilordnes til én kategori. 

Når du oppretter kjøretøykategorier, vises de som et valg i rullegardinmenyen på 
skjermbildet Dele- og verkstedsmateriellerstatning. 

 

Slik konfigurerer du kjøretøykategorier: 

1 Klikk på flisen Kjøretøykategorier. 

2 Klikk på Legg til kategori. 

3 Angi Kategorikoden i feltet (hvis relevant). 

4 Skriv inn et Kategorinavn i feltet. 

5 Velg Ja eller Nei for de følgende alternativene: 

 Aktiver redigering: Lar forhandlere og brukere på lavere nivå redigere regelen. 

 Aktiver arbeidskostnader: Lar kategorien vises i matrisen for timepriser. 

 Aktiver kommersiell pris: Lar den kommersielle prisen vises i prismatrisen. 
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Slik bruker du kategoriene for kjøretøyene: 

1 Velg avmerkingsboksen for de relevante kjøretøyene i Kjøretøyer-kolonnen: 

 Kjøretøyer: Bruker kjøretøykategorien for alle kjøretøy. 

 Modell: Bruker kjøretøykategorien for alle kjøretøy av den valgte modellen. Som 
standard brukes kategorien for påfølgende nivåer. 

 Serie: Klikk på -ikonet for å utvide modellen, for å bruke kjøretøykategorien for 
de valgte seriene. Som standard brukes kategorien for påfølgende nivåer. 

 Beskrivelse: Klikk på -ikonet for å utvide modellen og serien, for å bruke 
kjøretøykategorien for den valgte beskrivelsen. 

2 Klikk på Lagre. 

 

 For å oppdatere Kjøretøykategorier, klikk på , endre så informasjonen og klikk Lagre. 
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Dele- og verkstedsmateriellerstatning 
Modulen Dele- og verkstedsmateriellerstatning gir deg muligheten til å definere regler for å 
skifte valgte deler og verkstedsmateriell. Reglene for erstatninger kan deretter brukes 
basert på kjøretøyets alder, modell eller kategori. Du kan for eksempel angi regler som sier 
at kjøretøy som er over fem år gamle alltid skal bruke alternative deler. 

Erstatningstypene inkluderer: 

 Alternative deler: Lar deg alltid erstatte alternative eller fabrikantens deler. 

 Del: Lar deg erstatte én del med en annen. 

 Verkstedsmateriell: Lar deg erstatte ett verkstedsmateriell med et annet. 

 Del i stedet for et verkstedsmateriell: Lar deg skifte et verkstedsmateriell med en del. 

Når du evaluerer artikler og priser for et arbeid, starter programmet fra første regel i listen. 
Det evaluerer om regelen gjelder for det valgte kjøretøyet, og bruker de forskjellige 
erstatningstypene. Deretter fortsetter det med å evaluere den neste regelen på listen. 

 

Slik oppretter du en erstatningsregel basert på alle kjøretøy: 

1 Klikk på flisen Dele- og verkstedsmateriellerstatning. 

2 Klikk Legg til regel. 

3 Velg Alle kjøretøy fra rullegardinlisten. 

4 Bekreft at Aktiver redigering-bryteren er angitt til Ja. 

Aktiver redigering-bryteren lar forhandlere og brukere på lavere nivå redigere regelen. 

5 Dersom du ønsker å spesifisere en datointervall for erstatningsregelen, angir du 
datoene ved bruk av kalenderen. 

6 Dersom du ønsker å bruke en erstatningsregel for arbeid, klikker du på -ikonet. 
Deretter velger du fra rullegardinlistene og klikker Legg til. 

7 Klikk Legg til for å inkludere regelen i erstatningslisten. 

8 Velg Erstatningstype fra rullegardinlisten, og fyll ut tilsvarende felter. 

9 Klikk -ikonet. 

10 Klikk på Lagre. 
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Slik oppretter du en erstatningsregel basert på kjøretøyets alder: 

1 Klikk Legg til regel. 

2 Velg Kjøretøyets alder fra rullegardinlisten. 

3 Bekreft at Aktiver redigering-bryteren er angitt til Ja. 

Aktiver redigering-bryteren lar forhandlere og brukere på lavere nivå redigere regelen. 

4 Angi kjøretøyets alder ved bruk av registreringsdato eller antall måneder. 

5 Dersom du ønsker å spesifisere en datointervall for erstatningsregelen, angir du 
datoene ved bruk av kalenderen. 

6 Dersom du ønsker å bruke en erstatningsregel for arbeid, klikker du på -ikonet. 
Deretter velger du fra rullegardinlistene og klikker Legg til. 

7 Klikk Legg til for å inkludere regelen i erstatningslisten. 

8 Velg Erstatningstype fra rullegardinlisten, og fyll ut tilsvarende felter. 

9 Klikk -ikonet. 

10 Klikk på Lagre. 

 

Slik oppretter du en erstatningsregel basert på kjøretøymodell: 

1 Klikk Legg til regel. 

2 Velg Kjøretøymodell fra rullegardinlisten. 

3 Bekreft at Aktiver redigering-bryteren er angitt til Ja. 

Aktiver redigering-bryteren lar forhandlere og brukere på lavere nivå redigere regelen. 

4 Dersom du ønsker å spesifisere en datointervall for erstatningsregelen, angir du 
datoene ved bruk av kalenderen. 

5 Dersom du ønsker å bruke en erstatningsregel for arbeid, klikker du på -ikonet. 
Deretter velger du fra rullegardinlistene og klikker Legg til. 

6 Klikk Legg til for å inkludere regelen i erstatningslisten. 

7 Velg Erstatningstype fra rullegardinlisten, og fyll ut tilsvarende felter. 

8 Klikk -ikonet. 

9 Klikk -ikonet for å utvide kjøretøymodell og serie. 

10 Velg nødvendig avmerkingsboks i Kjøretøyer-kolonnen. 

11 Klikk på Lagre. 
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Slik oppretter du en erstatningsregel basert på kjøretøykategori: 

1 Klikk Legg til regel. 

2 Velg Kjøretøykategori fra rullegardinlisten. 

3 Bekreft at Aktiver redigering-bryteren er angitt til Ja. 

Aktiver redigering-bryteren lar forhandlere og brukere på lavere nivå redigere regelen. 

4 Klikk i feltet Kjøretøykategorier, og velg fra rullegardinlisten. 

Du kan bruke regelen for flere kjøretøykategorier. 

5 Dersom du ønsker å spesifisere en datointervall for erstatningsregelen, angir du 
datoene ved bruk av kalenderen. 

6 Dersom du ønsker å bruke en erstatningsregel for arbeid, klikker du på -ikonet. 
Deretter velger du fra rullegardinlistene og klikker Legg til. 

7 Klikk Legg til for å inkludere regelen i erstatningslisten. 

8 Velg Erstatningstype fra rullegardinlisten, og fyll ut tilsvarende felter. 

9 Klikk -ikonet. 

10 Klikk på Lagre. 

 

 Dersom du ønsker å bruke erstatningsdeler for en del eller et verkstedsmateriell heller 
enn en del, velger du avmerkingsboksen Anvend på erstatningsdeler når du angir 
erstatningsregelen. 

 For å oppdatere erstatningsregelen, klikk på , endre så informasjonen og klikk Lagre. 
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Arbeidsredigering 
Skjermbildet Arbeidsredigering lar deg opprette nye arbeid eller justere eksisterende arbeid, 
for å dekke spesifikke krav fra marked eller forhandlere. 

Når du tilpasser arbeid, kan du angi og publisere den kommersielle prisen. Dersom den 
kommersielle prisen ikke angis, beregnes den tekniske prisen i Superservice Menus basert 
på arbeid, deler og verkstedsmateriell-pris. 

Alternativene inkluderer: 

 Nytt arbeid: Lar deg opprette nye arbeid basert på kjøretøymodeller og kategorier. 

 Ny variant: Lar deg opprette en ny variant av et eksisterende arbeid for et bestemt 
kjøretøy. 

 Nye artikler for arbeid: Lar deg definere artikler som skal legges til i ett arbeid 
eller flere arbeid samtidig. 

 

Du kan legge til, redigere eller slette informasjon, slikt som fakturalinjer, 
kontrollskjemalinjer, arbeidstider, deler og verkstedsmateriell. 

 

Ikon Betydning 

 Slette en artikkel. 

 Omgjøre sletting av artikkel. 

 Gjenbestille en artikkel i listen. 
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Opprette et nytt arbeid 
Du kan legge til et nytt arbeid basert på et eksisterende arbeid, eller du kan opprette et nytt 
arbeid fra grunnen av. De nye arbeidene kan brukes for kjøretøymodeller eller 
kjøretøykategorier. De nye arbeidene inkluderes i en ny Forhandlermenyer-kategori. 

 

Slik oppretter du et nytt arbeid ved bruk av et eksisterende arbeid: 

1 Klikk på Arbeidsredigering-flisen. 

2 Klikk Legg til og velg Nytt arbeid. 

3 Bekreft at Baser på et eksisterende arbeid-bryteren er angitt til Ja. 

4 Velg Modell, Serie og Beskrivelse fra rullegardinlistene. 

5 Klikk Legg til. 

6 Velg Kategori, Seksjon og Arbeid fra rullegardinlistene. 

7 Klikk Legg til. 

 

Slik konfigurerer du de nye arbeidsopplysningene: 

1 Velg et alternativ fra rullegardinlisten Gjelder for. 

 Alle kjøretøy: Bruk det nye arbeidet for alle kjøretøy. 

 Kjøretøymodell: Velg nødvendig avmerkingsboks i Kjøretøyer-kolonnen. 

 Kjøretøykategori: Klikk i feltet og velg fra rullegardinlisten. 

2 Dersom du ønsker å deaktivere den tekniske prisen, klikker du Ja og angir beløpet i 
feltet Fast kommersiell pris inkl. mva. 

3 Det nye arbeidet vises i en standard forhandlerkategori.  

Dersom du ønsker å flytte arbeidet til en annen seksjon, klikker du på Seksjons -ikon,  
og velger en kategori og en seksjon fra rullegardinlistene. Deretter klikker du på Legg til.  
Du har muligheten til å slette arbeidet fra standardkategorien. 

4 Skriv inn en Kode og bekreft eller rediger Beskrivelsen i tilsvarende felt. 

5 Bekreft eller rediger arbeidstiden i feltet Tid (timer). 

Ytterligere arbeidstimer kan konfigureres. 

6 Bekreft eller rediger kodene for Garanti og Vanskelighetsnivå i tilsvarende felt. 

7 Legg til eller rediger Fakturalinjer, Kontrollskjemalinjer, Deler eller 
Verkstedsmateriell i tilsvarende felt. 

8 Klikk på Lagre. 

9 Klikk -ikonet for å åpne arbeidsopplysningene og angi kommersiell pris. 
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Slik angir du kommersiell pris: 

1 Klikk koblingen Angi kommersiell pris. 

2 Velg en kommersiell pris fra rullegardinlisten Type. 

3 Angi et beløp i feltene Fabrikant og Alternativ. 

4 Dersom den kommersielle prisen inkluderer mva., velger du denne avmerkingsboksen. 

5 Klikk på Lagre. 

6 Klikk på Publiser. 

7 Klikk på Tilbake. 

 

 Dersom du angir en kommersiell pris i feltet Fast kommersiell pris inkl. mva., 
behøver du ikke å bruke koblingen Angi kommersiell pris. 

 For å angi en ny linje, klikker du i et beskrivelse-felt og trykker Enter på tastaturet. 

 Du oppretter en ny jobb fra grunnen av ved å velge Nei med Baser på et eksisterende 
arbeid-bryteren, og fullføre tilsvarende felter. 
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Opprette en ny variant 
Du kan opprette en ny variant av et eksisterende arbeid for et bestemt kjøretøy. Du kan 
endre arbeidsopplysninger som faktura- og kontrollskjemalinjer, deler og verkstedsmateriell. 

Den nye varianten vises i tilsvarende kategori på Arbeidsvalg-fanen i Superservice Menus. 

 

Slik oppretter du en ny variant av et eksisterende arbeid: 

1 Klikk Legg til og velg Ny variant. 

Baser på et eksisterende arbeid-bryteren er angitt til Ja som standard. 

2 Velg Modell, Serie og Beskrivelse fra rullegardinlistene. 

3 Klikk Legg til. 

4 Velg Kategori, Seksjon og Arbeid fra rullegardinlistene.  

5 Klikk Legg til. 

 

Slik konfigurerer du arbeidsopplysningene for den nye varianten: 

1 Dersom du ønsker å skjule arbeidet den er basert på i Superservice Menus, klikker 
du på Ja. 

Da vises kun den tilpassede varianten. 

2 Dersom du ønsker å deaktivere den tekniske prisen, klikker du Ja og angir beløpet i 
feltet Fast kommersiell pris inkl. mva. 

3 Bekreft eller rediger Beskrivelse og Tid (timer) i tilsvarende felt. 

Ytterligere arbeidstimer kan konfigureres. 

4 Bekreft eller rediger kodene for Garanti og Vanskelighetsnivå i tilsvarende felt. 

5 Legg til eller rediger Fakturalinjer, Kontrollskjemalinjer eller 
Verkstedsmateriell i tilsvarende felt. 

6 Klikk på Lagre. 

7 Klikk -ikonet for å åpne arbeidsopplysningene og angi kommersiell pris. 

 

Slik angir du kommersiell pris: 

1 Klikk koblingen Angi kommersiell pris. 

2 Velg en kommersiell pris fra rullegardinlisten Type. 

3 Angi et beløp i feltene Fabrikant og Alternativ. 

4 Dersom den kommersielle prisen inkluderer mva., velger du denne avmerkingsboksen. 

5 Klikk på Lagre. 

6 Klikk på Publiser. 

7 Klikk på Tilbake. 

  



Avanserte innstillinger 

43 | © Infomedia Ltd 2022 

Legger du til nye artikler for arbeid 
Dette alternativet lar deg legge til nye artikler i ett eller flere arbeid fra samme kategori og 
seksjon. Artikler som faktura- og kontrollskjemalinjer, deler og verkstedsmateriell kan legges 
til i arbeid. Artiklene kan brukes for alle kjøretøy, kjøretøymodeller og kjøretøykategorier. 

 

Slik legger du til nye artikler for arbeid: 

1 Klikk Legg til og velg Nye artikler for arbeid. 

2 Velg et alternativ fra rullegardinlisten Gjelder for. 

 Alle kjøretøy: Bruk det artiklene for alle kjøretøy. 

 Kjøretøymodell: Velg nødvendig avmerkingsboks i Kjøretøyer-kolonnen. 

 Kjøretøykategori: Klikk i feltet og velg fra rullegardinlisten. 

3 Klikk på Arbeidets -ikon, velg kategori, seksjon og arbeid. 
4 Klikk Legg til. 

Dersom du ønsker å utelukke arbeid, velger og legger du til kun kategori og seksjon. 
Klikk på Utelukkelsens -ikon, velg fra rullegardinlisten og klikk på Legg til. 

 

Slik legger du til en artikkeltype og beskrivelse: 

1 Klikk Legg til. 

2 Velg Artikkeltype fra rullegardinlisten, og fyll ut tilsvarende felter. 

3 Klikk -ikonet. 

4 Klikk på Lagre. 

 

 Dersom en del eller et verkstedsmateriell allerede finnes i arbeidet, kan du ignorere det 
ved å velge avmerkingsboksen Ignorer hvis artikkel allerede finnes i arbeidet. 

 For å oppdatere Arbeidsredigering, klikk på , endre så informasjonen og klikk Lagre. 
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Anbefalinger for mersalg 
Anbefalinger for mersalg-modulen lar deg legge til anbefalinger for mersalg, som vil spørre 
om salget av en rekke arbeid når et pristilbud utarbeides. 

 

Slik legger du til anbefalinger for mersalg: 

1 Klikk på Anbefalinger for mersalg-flisen. 

2 Klikk Legg til anbefaling. 

3 Klikk på Arbeidets -ikon og velg en kategori eller en spesifikk seksjon og et 
spesifikt arbeid. 

4 Klikk Legg til. 
5 Klikk på Anbefalingens -ikon. 

6 Velg Kategori, Seksjon og Arbeid fra rullegardinlistene. 

7 Klikk Legg til. 

 

Slik kobler du en anbefaling for mersalg til kjøretøy: 

1 Velg et alternativ fra rullegardinlisten Kjøretøyer. 

 Alle kjøretøy: Bruk anbefalingen for mersalg for alle kjøretøy. 

 Kjøretøymodell: Velg nødvendig avmerkingsboks i Kjøretøyer-kolonnen. 

o Kjøretøyer: Bruk anbefalingen for mersalg for alle kjøretøy. 

o Modell: Bruk anbefalingen for mersalg for alle kjøretøy av valgt modell. 

o Serie: Klikk på -ikonet for å utvide modellen og bruke anbefalingen for 
mersalg for den valgte serien. 

o Beskrivelse: Klikk på -ikonet for å utvide modellen og serien, og bruke 
anbefalingen for mersalg for den valgte beskrivelsen. 

 Kjøretøykategori: Klikk i feltet og velg fra rullegardinlisten. 

2 Klikk på Lagre. 

 

 For å oppdatere anbefalinger for mersalg, klikk på , endre så informasjonen og klikk 
på Lagre. 
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