Oslo den 12. oktober 2018

Gjeldende fra mandag den 23. oktober 2018:

Forsikringsbiler www.forsikringsbiler.no kommer i ny utgave
Prinsippet med at den enkelte virksomheten har tilgang til kun å se objekter det har godkjenning/
utstyr/kompetanse til å reparere er beholdt.
Det vil fortsatt være lukkede budrunder. Det vil heller ikke være mulig å kontakte selger
Bud må gis basert på prospekt og bilder.
Dette er nytt:
•

Funksjonen ved glemt passord er fullautomatisert.

•

Ny kategori Mekanisk for kjøretøy innløst pga. teknisk havari (maskinskade).

•

Selskapene kan laste opp PDF filer som vedlegg til prospektet.

•

Mulig å benytte forsikringsbiler via mobiltelefonens nettleser (ikke egen App).

•

Oversikt over bud og kjøp vises for de siste 24 måneder med tilgang til prospektet.
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Nytt utseende
Når du går til www.forsikringsbiler.no vil du få opp denne forsiden.
Her vil du finne informasjon om forsikringsbiler, kontaktskjema, logg inn og skjema for innmelding.

Innmelding
Det er samme betingelser som tidligere for å kunne bli bruker. Virksomheten må være registrert i
DBS registeret samt godkjent og kvalifisert for å kunne reparere aktuell kjøretøygruppe og type
skade.
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Logg inn
Eksisterende brukernavn og passord benyttes i nytt system.

Glemt passord
Automatisert løsning. Ved glemt passord vil du motta en link til e-postadressen som er registrert i
brukerregisteret. Du tilbakestiller selv passordet og går deretter til innlogging.
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Kontakt
Spørsmål som gjelder systemet kan sendes via dette skjemaet.
Skjemaet skal ikke benyttes til spørsmål om objektene som selges.
Spørsmål som gjelder objektene blir ikke videreformidlet til selskapene.
Bud må gis basert på prospekt og bilder.

Når man er logget inn i forsikringsbiler
Hjem
Etter innlogging kommer du «hjem». Her vises de siste objektene lagt ut til salg i kategoriene som er
synlig for virksomheten. For å se alle aktuelle objekter går du til Tilbud eller Bla i alle tilbud.
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Tilbud
Her vises alle objektene virksomheten har tilgang til.
Hvilke objekter du ser her bestemmes av verkstedkategori i DBS, om selskapets salgsbetingelser er
akseptert og om selskapet har åpnet for at virksomheten får tilgang til objektene.

Filter
Det blir mulig å filtrere/sortere på objekter og kategorier.
I eksemplet nedenfor ser du filter for samtlige kategorier.
Antall kategorier vil imidlertid være begrenset av virksomhetens tilgang.
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Prospekt
Prospektene inneholder de samme opplysningene som tidligere, men budfristen vises med
nedtelling. Nytt er at selskapene kan vedlegge PDF filer (eks. delebilag).
Eventuelle vedlegg åpnes under Dokumenter nederst i prospektet.
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Legge inn bud
Når du har gitt bud vil du motta en e-post med bekreftelse.
Det er mulig å endre bud (både opp og ned) innen budfristen.

Andre funksjoner

Brukerinnstillinger
Funksjon for å skifte passord. Også for å tilbakestille/endre budpassordet.
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Salgsbetingelser
Salgsbetingelser som er akseptert blir konvertert til nytt system.

Mine bud
Her vises objektene virksomheten har lagt inn bud på.

Mine kjøp
Her vises virksomhetens kjøp siste 24 måneder.
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