Dato: 7. Januar 2019

Informasjon om DBS-release nr 1-2020
Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 17. januar 2020.

1 For alle brukere
1.1

Endringer i Autosys-søk

Grunnet føringer fra GDPR stopper vi muligheten til vilkårlige oppslag i vårt Autosys-søk som ikke er
direkte knyttet til et takstoppdrag. Dette medfører at menyvalget Autosys fjernes både under

fanen Oppslagsverk og i verktøylinjen i hovedbildet (startsiden).
Opp mot DBS-oppdrag vil Autosys-løsningen fungerer som i dag, slik at du på et oppdrag får
opp Autosys-opplysninger på kun det aktuelle kjøretøyet.
1.2

Utfasing av brukerhåndbok i DBS

Det er besluttet at brukerveiledningen i DBS, slik den er i dag, utfases ved at spørsmålstegnet oppe til
høyre i skjermbildene i DBS fjernes (les: skjult for bruker). Dette er en midlertidig løsning. Den skal
erstattes av en ny veiledning som er mer «levende». Tidspunkt for ny veiledning er ikke satt.

1.3

Ny web-side for «Glemt passord»

Det er laget en mer brukervennlig nettside ved glemt passord.
I selve påloggingsbildet i DBS er i tillegg knappen «Glemt brukernavn/passord» byttet med lenken
«Glemt passord».
1.4 Maskinskade – alfabetisk sortering av «Skadet maskindel» og Feilårsak
Ved maskinskade er valgene i nedtrekksmenyen «Skadet maskindel» og Feilårsak sortert vilkårlig,
som gjør det litt vanskelig å finne korrekt valg. Rekkefølgen er derfor endret til å være alfabetisk.
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1.5 Slette oppdrag eldre enn 13 år
GDPR gir føringer på hvor lenge vi kan ta vare på data. Vi vekker derfor til live sletterutinen som vi
tidligere hadde i DBS.
Oppdrag eldre enn 13 år vil slettes (altså ikke bortmarkering) hver natt. Tilhørende bilder,
dokument/vedlegg, DBS-M-oppdrag og datavarehusoppføringer slettes også.
Regel for når sletting skal skje:


Når siste klarmarkerte (Godkjente) versjon av verkstedtilbud passerer 13 år, slettes alle
versjoner, i tillegg slettes også eventuelle tillegg som ikke er ferdigbehandlet.



Privattakster som ikke er oppdatert på 13 år



Klarmarkerte selskapstakster som har passert 13 år

1.6 Fakturagrunnlag er åpen for redigering og sending for både verksted og selskap
Når verkstedet oppdaterer (ikke sender) fakturagrunnlaget vil fakturagrunnlaget vises for selskapet
også. I tillegg kan selskapet oppdatere i bildet.
Vi har endret slik at Fakturagrunnlaget er nå kun readonly for selskapet, i tillegg til at
Fakturagrunnlag-knappen kun vises for selskapet når grunnlaget er sendt.
1.7

Fjerning av fastpris krever to oppdateringer i bilde «Rabatt og Avgifter»

Knappen Oppdater er ikke aktiv når fastpris fjernes. Dette er nå rette.
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2 For verkstedbrukere
2.1

Feil ved overføring til plansystem av oppdrag i status Bekreftet

Verksted melder om feilmeldingen «Autolagring feilet. Overføring er avbrutt» når oppdraget har
status Bekreftet. Dette er nå utbedret.

2.2

Feilmelding ved sending av fakturagrunnlag

Ved sending av Fakturagrunnlag får verkstedene ved en del situasjoner feilmeldingen «Feil ved
sending av fakturagrunnlag. Om feilen vedvarer kontakt systemansvarlig».
Det viser seg at feilen har oppstått når plastreparasjon i Annet-bildet har blitt fjernet.

2.3

Glassoppdrag lar seg registrere uten egenandel og polise-/skadenummer

Glassoppdrag lar seg sporadisk registrere uten at egenandel og polise-/skadenummer. Når verksted
så skal sende inn fakturagrunnlag stopper det opp fordi opplysninger om polise/skade/egenandel
mangler og selskapet blir nødt til å behandle sakene manuelt. Vi tror vi har funnet feilen, men for å
følge litt ekstra med har vi også lagt på ekstra sporing.
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3 For forsikringsselskapene
3.1

Rapporter – Selskapsstatistikk tas ut av DBS

Feil og mangler både i innhold og i funksjonalitet knyttet til Selskapsstatistikk, gjør at funksjonaliteten
fjernes. Data er tilgjengelig i datavarehus.
Menypunktet Rapporter – Selskapsstatistikk er derfor fjernet.

3.2

Utstyrslista i DBS-I – sortere alfabetisk
Rekkefølgen på valgene i utstyrslista i DBS-I er vilkårlig så det er litt vanskelig å finne korrekt utstyr.
Rekkefølgen er derfor endret til å være alfabetisk.
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