Genindkaldelse - biler
Genindkald biler til syn, service eller undervognsbehandling
Helios indeholder en funktion der genindkalder biler til f.eks. syn, service eller
undervognsbehandling. Funktionen gennemløber alle dine biler og viser en liste med dem, der
skal indkaldes i en given periode. Derefter kan du med brev, e-mail eller SMS kontakte bilens ejer
med oplysning om syn, service eller undervognsbehandling.
Funktionen udelader samtidigt biler, hvor ejeren af egen drift har henvendt sig vedr. syn eller
service.
Helios opdaterer automatisk bilens datoer for service eller undervognsbehandlig når ordren
faktureres.

Få en liste over biler der skal synes eller til service
Helios laver en liste ud fra den periode, du angiver.

Få kunderne til at kontakte dig
Helios sender en e-mail eller en SMS til den enkelte kunde.

Syn eller servicér bilerne & fakturér kunderne
Du laver arbejdet & du fakturerer dine kunder. Det er bare at gå i gang.

Bilernes nye synsdatoer er automatisk opdaterede
Helios opdaterer datoerne så du kan informere dine kunder næste gang deres biler skal til syn
eller service. Når det først er sat op passer det sig selv.

Arbejdsgangen
Fremgangsmåden herunder tager udgangspunkt i genindkaldelse af en bil til syn, men foregår
på samme måde for indkaldelse til undervognsbehandling eller service.
Opret en vare i lagerregisteret (”Syn af bil” f.eks.) og klik på Diverse fanebladet. Her vælges
under Indkaldelsestype Syn af køretøj og under Måneder angives 24 såfremt bilen skal synes
hvert andet år. Gem lagerkortet.

Find den bil, der skal synes og brug Basicdata til at hentes oplysninger om bilens aktuelle
synsstatus. I eksemplet herunder er vist en Saab, der sidst er synet 240613 og følgelig skal synes to
år senere, i juni 2015.

I Helios´ hovedmenu vælges nu Bil -> Genindkaldelse. Her angives kriterierne for de biler, der skal
indkaldes. Angiv datoerne og den til udvalget hørende formular. Felterne Biler, Debitorer og
Grupper kan indsnævre udvalget yderligere. Afslut med Ok og udvalget af biler der opfylder
kriterierne vises.

I eksemplet er Saaben den eneste bil der skal indkaldes til syn og det meddeles i dette eksempel
kunden både via print, e-mail og SMS.

Herunder vises det, kunder modtager hhv. som print/e-mail og SMS. Teksternes ordlyd kan
naturligvis ændres.

Når ordren oprettes, findes bilen frem og den vare, der ovenfor blev oprettet til bilsyn sættes på.
Bilen vil efterfølgende ikke optræde på en genindkaldelsesliste for syn i den pågældende
periode.
Når ordren fakturereres opdateres Næste syn automatisk, som vist herunder.
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