Informasjon om DBS-release nr 1-2021
Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 22. januar 2021.

1. For alle brukere
1.1. Flytte utfylling av kontonummer fra Verkstedavtale til Verkstedregister + Kontroll av
konto- og organisasjonsnummer
Vi har flyttet utfylling av kontonummeret fra verkstedavtale til verkstedregister, se
utfyllende informasjon i dokumentet «Viktig informasjon til brukere av DBS, knyttet til
fakturagrunnlag», som ligger på vår hjemmeside.
1.2. Oppdrag kloner seg selv
Vi har rettet en feil hvor enkelte oppdrag, som av ukjent årsak, klarer å klone seg, slik at DBS
oppretter to oppdrag med samme oppdrags- og versjonsnummer.
1.3. Knapp for Kommunikasjon for verkstedavtaler forsvinner etter avtale er akseptert
Når avtalen er akseptert forsvinner knappen for kommunikasjonsoversikten både for
verksted og selskap. Dette er nå rettet, slik at knappen er tilgjengelig så lenge det har vært
aktivitet i dette bildet.
1.4. Starttid lakk = 0 når oppdrag er kopiert
Når oppdrag er opprettet med funksjonen “Opprett og kopier oppdrag” vises starttid lakk
med verdien 0. Gås det videre til kalkulering blir ikke starttiden beregnet og kalkyleresultatet
blir feil. Dette er rettet slik at starttid lakk settes og at faktor-felter åpnes for redigering.
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2. For verkstedbrukere
2.1. Rolle "Lakk" i Brukerregister
Den nye rollen Lakk gir mulighet til å begrense tilgang til kun «Lakk på nett» for
enkeltbrukere på et verksted. Bruker har mao. ikke rettighet til å opprette eller editere
takstoppdrag.
2.2. Dobbeltklikk på "Send faktura"-knapp kan medføre at DBS sender fakturagrunnlaget
flere ganger
Frenetisk trykking på «Send faktura» kan føre til at fakturagrunnlaget sendes to ganger.
Bruker får også to samtidige meldinger ("Fakturagrunnlag er sendt. Oppdragsbilde vil nå bli
lukket." og "Fakturagrunnlag er allerede sendt"). Feilen kan skape problemer med
utbetalinger i forsikringsselskapets system, så vi har utbedret dette.
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3. For forsikringsselskap
3.1. VVR-Kunde og VVR-Selskap viser verdi KW også i feltet for HK
VVR-Kunde og VVR-Selskap viser verdi KW (Kilowatt) også i feltet for HK (Hestekrefter).
Feilen er utbedret.
3.2. Kjøretøy innløst pga. maskinskade legges ut i DBS-M med objektbehandling
oppbygging
BM tar stilling til objektbehandling «Demontering/Oppbygging/Maskinskade/Annet» i fanen
Vurdering og denne «verdien» overføres til Salg når objektet legges ut på DBS-M.
I veldig stor grad blir objekter innløst pga. maskinskade lagt til «oppbygging» fordi BM
"glemmer" å endre objektbehandling til Maskinskade.
Disse objektene vil da ikke bli synlige i DBS-M for brukerne med verkstedtype 11 slik
intensjonen er.
Dette er uheldig på mange måter. Verksteder med verkstedtype 10 skal ikke se disse, og i de
fleste tilfeller vil de ikke ha lov å reparere dem dersom verkstedet ikke også er godkjent som
ordinært bilverksted.
Vi har derfor gjort følgende endring: Når knappen "Overfør til DBS-M" trykkes vises popup
som gir meldingen: "Dette oppdraget har skadetype Maskinskade. Endre Objektbehandling
til Maskinskade før oppdraget overføres til DBS-M", med valgene Ja/Nei.
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4. For frilansere
4.1. Tydelig melding som viser hvordan Fakturagrunnlag-Honorar sendes
Det er gjort endring slik at en tydelig melding gis når manuell faktura må sendes, altså i de
tilfeller det ikke er etablert en webservice mot forsikringsselskapet.
Løsningen er to-delt


Når Fakturagrunnlag-Honorar sendes:
Når knappen «Send faktura» trykkes vil følgende melding vises når
forsikringsselskapet ikke har webservice «Fakturagrunnlag -Honorar» etablert:
"Dette forsikringsselskapet har ikke automatisk mottak av fakturagrunnlag
(Honorar/omkostninger).
Send derfor faktura som avtalt med forsikringsselskapet."



Når man går inn på et oppdrag etter at Fakturagrunnlag-Honorar er sendt:
På avsluttede fakturagrunnlag vil en melding vises under Omkostninger-tabellen som
følger:
o webservice etablert -> Fakturagrunnlag sendt til forsikringsselskapet via
DBS til automatisk utbetaling
o Ikke webservice -> Faktura sendes til forsikringsselskapet av frilanser selv
o Ukjent sendemåte -> Fakturagrunnlag er sendt før 21.01.2021, som gjør at
DBS ikke har logg på hvordan fakturagrunnlaget er sendt

4.2. Feil beløp sendes i Fakturagrunnlag-Honorar
Vi har hatt en sporadisk feil på oppdrag som er i innløsing, og hvor «Avtale struktur» =
Prisavtale, og hvor beløp som står i skjermbildet i Fakturagrunnlag-Honorar i DBS er
forskjellig fra det som sendes i webservice til forsikringsselskapet. Feilen har m.a.o. kun
oppstått på noen få oppdrag, mot forsikringsselskap med webservice mot FakturagrunnlagHonorar (Automatisk utbetaling).
Samtidig fant vi en feil hvor teksten i fakturagrunnlaget ang. "Innløsing uten/med vrak" var
motsatt av det som var korrekt (beløpet derimot var korrekt), se bilde under.
Feilene er rettet i denne releasen.
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