Opis postępowania
Poniższa instrukcja wyszczególnia kolejne kroki w programie CARWERT MiniMobile
prowadzące do wykonania nowej kalkulacji tzn.: wprowadzenia uszkodzeń pojazdu oraz
segmentacji technicznej szkody.
Lp.: Czynność/Opis
1
Logowanie do programu
2
Przejść do: Kosztorys>Nowa i zdefiniować
pojazd.
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Przejść do zakładki: Kosztorys i opcji
[Wykonaj kosztorys]

4

W oknie „Kalkulacja naprawy” wybrać
ustawienia początkowe kosztorysu:
przygotowanie do lakierowania, stawki
rbg, urealnienie, VAT itd.
Poprzez [Wykonaj] przejść do modułu
kalkulacyjnego i wykonać kosztorys
naprawy w zakresie wprowadzenia
elementów do wymiany i naprawy
Wyjść z modułu kalkulacyjnego do okna
„Kalkulacja naprawy”.
Opuścić okno „Kalkulacja naprawy”,
przejść do zakładki „Pojazd” i uzupełnić
dane Pojazdu
Wybrać zakładkę „Klient” i wprowadzić
dane poszkodowanego/właściciela pojazdu
Przejść do zakładki „Dane uzupełniające” i
wprowadzić posiadane informacje.
Wrócić do zakładki kosztorys i dokonać
wydruku Oceny Technicznej
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Przejść do zakładki „Segmentacja
techniczna” gdzie należy wykonać
segmentację (ocenę komplikacji) szkody

12

Uruchomić moduł Export/Import i wybrać
opcję Export Carwert.

13

Przesłanie plików wyeksportowanych z
Carwert do jednostki nadrzędnej

Uwagi
Koniecznie używać swojej „Nazwy użytkownika” i „Hasła”
Wyboru pojazdu można dokonać poprzez wybór parametrów z list: pojazd,
producent, model, typ. Ewentualnie w przypadku gdy w posiadaniu
użytkownika jest kod EC pojazdu (Kod EC) pojazd można wybrać poprzez
wpisanie kodu EC.
Zostanie otwarte okno „Kalkulacja naprawy”. Do okna tego można dojść
bez wykonywania wyceny poprzez: Kalkulacja > Nowa > Kosztorys
naprawy pojazdu i wybranie pojazdu.
Wskazane jest zaznaczenie najczęściej używanych stawek jako
„domyślnych”

Dostępne są dwa moduły kalkulacyjne: IKE oraz ERE (do wyboru wg
preferencji użytkownika) pracujące na tej samej bazie danych. Stworzony
kosztorys będzie zawierał ceny części od dostawców autoryzowanych przez
producenta/importera pojazdu.
Koniecznie z „zapamiętaniem” danych.
Dane należy uzupełnić w zakresie dostępnych pól w zakładce „Pojazd”. Po
uzupełnieniu danych należy zapamiętać wprowadzone informacje za
pomocą przycisku ZAPISZ
Przed wpisaniem nowych danych użyć opcji [Szukaj] w celu
zminimalizowania powieleń tej samej osoby w bazie danych.
Koniecznie wprowadzić nr szkody.
Za pomocą przycisku z symbolem drukarki wywoływane jest okno wydruku
OT, w którym należy poprzez zaznaczenie wybrać odpowiedni dokument.
Przycisk DRUKUJ uruchomi wydruk końcowy OT. Przycisk PODGLĄD
umożliwia wyświetlenie zaznaczonego dokumentu OT
Zaleca się wprowadzenie ustawień domyślnych dla wzoru OT która jest
używana częściej
W pierwszym kroku należy z listy rozwijalnej wybrać rodzaj szkody, co
spowoduje wyświetlenie odpowiednich symptomów szkody. Poprzez wybór
odpowiednich opisów dokonywana jest segmentacja szkody.
Po wykonaniu segmentacja za pomocą przycisku z symbolem drukarki
można wydrukować arkusz segmentacji technicznej szkody.
Ostatnim elementem pracy na szkodzie w programie Carwert MiniMobile
jest wyeksportowanie szkody. Po uruchomieniu modułu Export/Import
program automatycznie dokona exportu szkody do plików tekstowych oraz
do pliku *.crw (elektroniczna wersja szkody).
Pliki do wysłania pobierane są z lokalizacji, w której zostały zapisane przez
program Carwert za pomocą programów pocztowych zainstalowanych na
komputerze użytkownika (e-mail) według ustalonej procedury.

Pakiet szkoleniowy
Instrukcja stanowiskowa dla użytkowników programu Carwert MiniMobile

