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■OPTIMIZING THE LINE 

Markmið 
Í þessum leiðbeiningum er því lýst hvernig viðgerðarstaða er birt í CAB Plan. 

Merkingar fyrir viðgerðarstöðu 
1. Mitt CABAS  Fyrirtækisstillingar  Almennt 

 

Ef hakað er í ”Setja erindi sem lokið þegar öll bókuð verk hafa verið kláruð” verður 

viðgerðarstaðan sem bíleigandi sér græn þegar síðasta verkið hefur verið stimplað út. 

 

Ef maður vill í staðinn að viðgerðarstaðan verði ekki græn fyrr en öðrum aðgerðum er lokið til 

dæmis auka þrifum eða umsýslu skal ekki hakað í ofannefnt hólf. Þá verður viðgerðarstaðan 

ekki græn fyrr en hakað hefur verið í hólfið ”Lokið” á erindissíðunni. 
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Setja inn tengil fyrir viðgerðarstöðu 
 

2. Mitt CABAS  Fyrirtækisstillingar  SMS 

 

Hakið í hólfið ”Gera SMS-tilkynningu virka”. SMS skilaboðin tengjast þá sjálfvirkt við erindið og 

senda boð til viðskiptavinar varðandi viðgerðina. 

 

Markmið 
Hér er lýst samskipan tjónaskoðunargáttar 

Samskipan gáttastillinga 
1. Skráðu þig inn á kerfisstjóragáttina með því að opna vafrara og setja inn http://cpwa-

production.azurewebsites.net. Skráið notandanafn og lykilorð og smellið á Login. Til þess að 

komast í stillingarnar fyrir forritið verður að hafa notandaleyfi sem ”CAB Plan-kerfisstjóri”. 

 

 
  

http://cpwa-production.azurewebsites.net/
http://cpwa-production.azurewebsites.net/
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2. Eftir innskráningu kemur forsíðan upp. Ef viðkomandi notandi hefur hefur heimild til þess að 

stjórna mörgum gáttum/fyrirtækjum þá kemur upp flettilisti efst til vinstri, en ef notandi hefur 

aðeins leyfi til að stjórna einni gátt þá kemur enginn flettilisti upp. Efst til hægri skal velja 

”Viðgerðarstaða” til þess að stilla forritið. 

 

 
  



 Date Version Document id Page 

 

      2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 4 of 10 

     

   

 

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se 
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3. Á síðunni fyrir viðgerðarstöðu er síðan hægt að skrá inn þær upplýsingar sem óskað er eftir að 

viðskiptavinirnir sjái í forritinu. Yfirlit yfir þær stillingar sem mögulegar eru kemur upp á síðunni 

að neðan. 

 

 
 

 

Stillingar Lýsing 

Opnunartímar Opnunartími verkstæðisins 

Upplýsingar sem birtast áður en viðgerðin er 

hafin 

Texti sem viðskiptavinur sér FYRIR viðgerð 

Upplýsingar sem birtast meðan á viðgerð 

stendur 

Texti sem viðskiptavinur sér MEÐAN Á 

viðgerð stendur 

Merki fyrirtækis Merki fyrirtækisins sem sést á vefsíðunni 

Bakgrunnsmynd Bakgrunnsmynd sem sést á vefsíðunni 

Stöður Hér er hægt er að breyta einni eða fleirum af 

þeim stöðum sem sjást í forritinu á meðan á 

viðgerð stendur. Ef ekkert er skrifað hér 

birtast í staðinn sjálfvöldu stöðurnar: 

”Viðgerð og varahlutaskipti”, ”Plastviðgerð”, 

”Málun” og ”Frágangur eftir viðgerð” 
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SMS til viðskiptavinar 
Í þeim SMS skilaboðum sem bifreiðareigandinn fær með fyrir viðgerð er að finna tengil neðst 

fyrir viðgerðarstöðu. 
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Þegar viðskiptavinurinn smellir á tengilinn í skilaboðunum kemur forritið fyrir viðgerðarstöðuna 

upp í vafranum. 
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Um leið og verkstæðið hefur stimplað inn fyrsta verkið í erindinu í CAB Plan uppfærist 

viðgerðarstaðan og uppfærist í hvert skipti sem nýtt verk er stimplað þangað til öllum verkum í 

erindinu er lokið. Þegar síðasta verkið hefur verið stimplað út verður hringurinn á síðunni allur 

grænn. Stöðutextar erindisins uppfærast í samræmi við það verk sem verið er að vinna að 

hverju sinni og hægt er að breyta þeim textum eins og lýst er hér að ofan. 
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Viðskiptavinur getur fengið aðstoð við að finna verkstæðið með því að smella á nafn og 

heimilisfang verkstæðisins. 
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Þegar smellt er á takkann sem nefndur er að ofan opnast kort þar sem staðsetning 

verkstæðisins er merkt. Forritið notar það heimilisfang sem gefið hefur verið upp í 

fyrirtækisstillingum í CAB Plan. Smellt er á örina efst til vinstri til að fara til baka. 
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Útlit síðunnar aðlagast í samræmi við breidd (upplausn) skjásins. 

 

 


