Oslo den 15. oktober 2018

Gjeldende fra mandag den 22. oktober 2018:

Forsikringsbiler www.forsikringsbiler.no kommer i ny utgave

Rettighet til å fjerne oppdrag fra DBS-M er utvidet fra Admin til selskapsbruker:
Betingelser: Oppdraget må være bekreftet og budfristen på prospektet i DBS-M kan ikke være utløpt.
Det er mulig å fjerne oppdrag fra DBS-M uavhengig om det er kommet inn bud.
Det sendes følgende info i e-postmelding til brukerne som har lagt inn bud:

Et tilbud du har lagt inn bud på har blitt trukket tilbake og budet ditt har dessverre derfor blitt slettet.
Dette gjelder bud på xxxxxxx xxxx med løpenummer xxxxxxxxxx
Om tilbudet blir lagt ut på nytt vil det få nytt løpenummer og du må i så fall legge inn nytt bud om dette er aktuelt.
Med vennlig hilsen
Forsikringsbiler

Knapp i salgsbildet for å slette oppdrag fra DBS-M
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Administrator
I den gamle utgaven av forsikringsbiler hadde du som administrator tilgang som Superbruker.
De samme funksjonene finner du nå i Administrasjon.

Du kommer da til denne menyen der du finner Tilbud, Verksteder og Standard tilgangsmatrise
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Tilbud
Dette er oversikt over alle selskapets tilbud (prospekter) på forsikringsbiler.
Ved hjelp av filtrering er det mulig å søke og liste ut opplysningene man ønsker.

Det er mulig å søke/filtrere på følgende (også å kombinere filtrering)
•

Aktive tilbud

•

Avsluttede tilbud

•

Løpenummer i forsikringsbiler

•

DBS oppdragsnummer

•

Registreringsnummer

•

Bilmerke

•

Årsmodell

•

Objektbehandling (Demontering/Oppbygging/Maskinskade/Annet)

•

Mottatt (tidspunkt objektet ble lagt ut på forsikringsbiler

•

Budfrist

•

DBS-bruker på oppdraget)

•

Akseptert/Akseptert etter frist/Ikke akseptert
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Noen eksempler på søk i Tilbud
Eksempel 1:
Du ønsker oversikt over objektene selskapet har lagt ut til oppbygging siste 2 måneder uten at bud er
akseptert. Velg først Avsluttede Tilbud, søk så på Objektbehandling (Oppbygging), Mottatt
(Datointervall) og Akseptert (Ikke akseptert)

Eksempel 2:
Du ønsker oversikt over hvor mange aktive tilbud en bestemt person har liggende ute.
Velg først Aktive Tilbud og søk deretter med personens brukernavn i DBS-bruker.
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Eksempel 3:
Du ønsker oversikt over hvor mange bud en bestem person ikke har akseptert innen fristen.
Velg først Avsluttede Tilbud, Budfrist (Ikke akseptert) og deretter DBS-bruker med
personens brukernavn.

Verksteder
Oversikt over alle virksomhetene som er, eller har vært brukere av forsikringsbiler.
Rød markering indikerer at virksomheten ikke lenger er aktiv bruker.

Det er mulig å søke opp ett eller flere verksteder ved hjelp av filtrering på:
•

Verkstednummer (DBS nummer)

•

Navn på virksomhet

•

Navn på kontaktpersonen i forsikringsbiler

•

Adresse

•

Postnummer

•

Telefon

•

E-postadresse registrert i forsikringsbiler

•

Innmeldt (Dato for innmelding)

•

Bortmarkert (Dato for bortmarkering)

•

BSK sperret
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Noen eksempler på verkstedsøk
Eksempel 1:
Du ønsker oversikt over nyregistrerte brukere av forsikringsbiler. Søk gjøres ved hjelp av filter for
Innmeldt. Det er standard knapper for Siste måned, Dette året eller du kan selv angi et datointervall.

Eksempel 2:
Du vil søke opp et verksted for å se objektene verkstedet har lagt inn bud på i selskapet ditt.
Her finner du verkstedet ved hjelp av DBS- nummeret.

Helt til venstre ser du en liten hake.
Denne åpner oversikt over innlagte bud, og objekter verkstedet har kjøpt av selskapet.

Eksempel:
Dette verkstedet har gitt bud på 2 objekter i selskapet.
Under akseptert fremkommer det at verkstedet har kjøpt et objekt.
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Standard tilgangsmatrise
Viser type objekter de ulike verkstedkategoriene i DBS registeret (Verkstedtype DBS-M) har tilgang til
i forsikringsbiler. Tilgangsmatrisen bestemmes av forsikringsselskapenes representanter til fagstyret i
Finans Norge Forsikringsdrift (FNF).
Hvert selskap står fritt til å avvike fra matrisen ved hjelp av styringsparametrene i den enkelte
avtalen.
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Om tilgangsmatrisen:
Verkstedkategori angir tilgang til kjøretøygrupper.
En virksomhet kan ha en eller flere kategorier. (Vises i verkstedtype DBS-M i DBS verkstedregister)
Tilgangen til å se objekter på forsikringsbiler skal tilsvare godkjenning, utstyr og kompetanse hos
virksomheten. Godkjent kjøretøyverksted skal ha godkjenningsnummer hos Statens vegvesen.

Før selskapet gir tilslag på et objekt kan det være nyttig å sjekke hvilke godkjenninger verkstedet har:
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie+og+vedlikeholde/finn-godkjent-verksted/
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Hvilke typer objekter verkstedkategoriene gir tilgang til
Kjøretøygruppen valgt i oppdraghshodet på oppdraget blir overført til forsikringsbiler.
Tilgangsmatrisen viser tilgang til objekter i kjøretøygruppene til demontering og/eller oppbygging.

Maskinskade og Annet
Tilgangsmatrisen inneholder også 2 nye kategorier.
Maskinskade eller Annet velges ved objektbehandling ved overføring til DBS-M.
Annet er her ikke knyttet til kjøretøygruppe på oppdraget, men kan egentlig være hva som helst.
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