Oslo den 08. oktober 2018

Informasjon om DBS release nr. 4/2018.
Nye funksjoner i DBS fra og med mandag den 22. oktober 2018

DBS-K blir DBS-I
DBS-K (Kondemnasjonsmodul) som forsikringsselskapene til nå har benyttet ved behandling av
innløste objekter skifter navn til DBS-I (Innløsningsmodul) Alle funksjonene for å håndtere innløsning
blir nå integrert i DBS selskapsversjon.
Objekter vil ikke lenger bli kondemnert, men innløst av forsikringsselskapene.
Kondemnasjon skal ikke lenger benyttes. Denne betegnelsen kan være feilaktig eller uheldig i forhold
til status objektene kan få senere.
Forsikringsbiler (markedsplassen for innløste objekter) i nytt design
I forbindelse med utvikling av ny DBS-I er det også gjort en oppgradering av www.forsikringsbiler.no
(DBS-M)
Prinsippet med at det enkelte verksted har tilgang til kun å se objekter det har godkjenning/
utstyr/kompetanse til å reparere er beholdt.
Det vil fortsatt være lukkede budrunder.
Dette er nytt:
•

Funksjonen ved glemt passord er fullautomatisert.

•

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

Dette er nytt i DBS
Melding om innløsing i kommunikasjonsbildet
Klarmarkering av innløst oppdrag skjer først når selskapet er ferdig i I-modul.
Endringer i Startsiden, Søk og Favoritter
Ny visning av rapporter
Nye Webservicer

Startsiden
Her vises i utg. punktet kun pålogget brukers aktive oppdrag

Mulig å opprette favoritt og bruke som startside
Bruker står fritt til selv å definere det som skal vises på egen startside

Søkefeltet er tilgjengelig fra startsiden

Søk
Ved å angi registreringsnummer/oppdragsnummer/skadenummer hentes oppdrag i alle statuser
Det er ikke lenger nødvendig å måtte velge oppdragsstatus.
Unntak: Historiske oppdrag må hentes via utvidet søk

Utvidet søk
Søking av oppdrag gjøres nå på ett sted.
Nye knapper for å filtrere på innløsning eller historiske oppdrag
Oppdragstatus er flyttet under utvidet søk

Favoritter
Resultat hentes automatisk når bruker klikker på en favoritt.
Det blir ikke lenger nødvendig først å klikke på ønsket favoritt og deretter på Søk.

Endring i rapporter
Ny visning av rapporter (rapportgenerator)
Resultat/Rapporter får ny utforming der rapportene vises som på bildet nedenfor

Knapper med disse funksjonene:

Åpne alle (utvider og viser alle rapportene)

Vis alt (lukker rapportene og gir oversikten igjen)

Lagre til PDF

Skriv ut kalkylen

Mulighet til å zoome i rapporten

Eksempel på rapport.

Rettet feil i «Oppdater arbeidsoperasjon»
Det har vært teknisk mulig å angi antall arbeidsoperasjoner i dette bildet.
Feltet er nå sperret for endring.

Endringer i webservicer
1) Webservicer Verksted v4, Plansystem v4, Oppdrag v4 er oppdatert med nye elementer
2) Webservice OppdragK v3 har fått nytt navn OppdragI, samt nye navn på metoder SendOppdragI
og SendStatusI, og nye elementer.
3) Følgende ws versjoner stenges 20. oktober:
•
•
•

ws Oppdrag v2
ws Verksted på 1veis-SSL (autentisering via brukernavn og passord)
ws Plansystem på 1veis-SSL (autentisering via brukernavn og passord)

Endringshistorikk i spesifikasjoner under https://produksjon.webdbs.no/kontrakter/kontrakter.htm
inneholder nøyaktig beskrivelse av endringer i den aktuelle versjonen av webservice.
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