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■OPTIMIZING THE LINE 

Syfte 
Denna instruktion beskriver hur man i CAB Plan tillgängliggör reparationsstatus. 

Klarmarkerande av reparationsstatus 
1. Inställningar i CAB Plan  Organisationsinställningar  Generellt 

 

Om rutan bockas i för ”Sätt ärende som avslutat när alla reparationer är klara” kommer 

reparationsstatusen som bilägaren ser att bli helt grön när sista momentet stämplas klart. 

 

Vill man istället att reparationsstatusen ska bli helt grön efter andra aktiviteter till exempel 

extra polering, administration etc., ska rutan inte bockas i. Då blir reparationsstatusen helt 

grön när statusen ”Klar” markeras i ärendefönstret. 
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Lägga till länk för reparationsstatus 
 

2. Inställningar i CAB Plan  Organisationsinställningar  SMS 

 

Bocka i rutan för ”Reparationsstatuslänk”. Länken kommer då att bifogas automatiskt i SMS:et 

som skickas som påminnelse inför reparation till kund. 

 

Syfte 
Denna instruktion beskriver konfigurering av en skadebesiktningsportal 

Konfigurera portal-inställningar 
1. Logga in på administratörsportalen genom att öppna en webbläsare och ange adressen 

http://cpwa-production.azurewebsites.net. Ange användarnamn och lösenord och klicka på 

Login. För att användaren ska få tillgång till inställningarna för applikationen krävs att man har 

användarrättighet ”CAB Plan-administratör” tilldelad. 

 

 
  

http://cpwa-production.azurewebsites.net/
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2. Efter inloggning visas startsidan. Om den inloggade användaren har behörighet att 

administrera flera portaler/organisationer visas en nerrullningslista uppe till vänster med 

möjlighet att välja portal, om användaren endast har tillgång till en portal visas ingen lista. Till 

höger väljs menyalternativet ”Reparationsstatus” för att kunna administrera inställningar för 

applikationen. 
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3. I sidan för reparationsstatus kan inställningar göras för att anpassa utseende och information 

som man vill att kunderna ska ha tillgång till i applikationen. De inställningar som kan ställas in 

beskrivs per sektion nedan. 

 

 
 

 

Inställning Beskrivning 

Öppettider Ange verkstadens öppettider 

Information som visas innan reparationen 

har påbörjats 

Fritext som visas till kunden FÖRE 

reparation 

Information som visas under pågående 

reparation 

Fritext till kunden som visas under 

PÅGÅENDE reparation 

Företagslogotyp Företagslogotyp som visas på webbsidan 

Bakgrundsbild Bakgrundsbild som visas på webbsidan 

Statustextinställningar Om man vill ändra på en eller flera av de 

fyra olika statusar som visas i applikationen 

under reparationens gång görs detta här. 

Om inget skrivs in, visas istället default-

statusarna ”Reparation och byte av delar”, 

”Plastreparation”, ”Lackering”, 

”Färdigställande av reparation” 
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SMS till kund 
I SMS:et för påminnelse inför reparation som kunden mottar, kommer länk för 

reparationsstatus att bifogas längst ner. 
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När kunden klickar på länken i SMS:et öppnas reparationsstatus-applikationen i webbläsaren. 
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Så fort verkstaden stämplat första momentet för ärendet i CAB Plan kommer webbsidan för 

reparationsstatus att uppdateras och göra så för respektive moment tills ärendet är klart. När 

sista momentet för ärendet stämplas klart kommer statusen att visa helt grönt varv. 

Statustexterna på ärendet uppdateras utifrån vilket moment som teknikerna jobbar med och 

kan redigeras i administrationsgränssnittet, redovisat ovan. 
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Kunden kan få hjälp med att hitta till verkstaden genom att klicka på knappen med 

verkstadsnamn och adress mitt på sidan. 
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Knapptryckningen, nämnd ovan, öppnar en kartvy som pekar ut verkstadens adress. 

Applikationen använder den adress som angivits för verkstaden i organisationsinställningarna 

i CAB Plan-klienten. För att komma tillbaka klickar man på bakåtknappen i kartans övre 

vänstra hörn. 

 

 
 

  



 Date Version Document id Page 

 

 2015-12-15 4.0 CABNET-141-574 10 of 10 

 
Document name 

    

Instruktion för administrationsgränssnittet till 
reparationsstatuswebben 

  

 

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

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

www.cab.se 

■OPTIMIZING THE LINE 

Applikationens utseende anpassas beroende på bredden (upplösningen) på den skärm där 

applikationen visas. 

 

 


