
CABAS, uusi Laskelma-sivu 

CAB on kehittänyt uuden Laskelma-näkymän, jonka tarkoituksena on nopeuttaa laskelmien 
avautumista ja selaamista merkittävästi.  

Raporttinäkymä toimii näin: 

1. Tee laskelma normaalin tapaan. Kun haluat tarkastella laskelmia paina Laske & 
Tallenna -painiketta (tai mene Laskelma-sivulle): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uusi Laskelma-sivu näyttää tältä: 

 
 

3. Kun klikkaat harmaata rivipalkkia (punainen nuoli alla) kerran, aukeaa kyseinen raportti: 

 
 



4. Punainen ympyrä alla osoittaa säädintä, josta voit valita sopivan sivukoon (vasemmalle 
liu’uttaminen pienentää ja oikealle liu’uttaminen suurentaa):  

 
 

5. Ylimmällä rivillä (punainen reunustus) on annettu yleistieto laskelmalta.  
Vihreällä kehystetyt rivit ovat samoja laskelmaerittelyjä, jotka ovat saatavilla myös nykyisessä 
Laskelmanäkymässä:  
 

 
 

6. Klikkaamalla rivipalkkeja (punainen nuoli alla) pääset katsomaan laskelmaerittelyitä. 
Erittelyiden sisältö on sama kuin nykyisinkin. 
Vinkki: Kun avaat samanaikaisesti ensimmäisen ja toisen harmaan palkin, saat näkyviin kaikki 
nykyisen Korjauskustannuslaskelman tiedot.  
Vinkki: Jos haluat printata koko nykyisenkaltaisen Korjauskustannuslaskelman (ks. printterin 
kuvake palkin oikeassa reunassa), saat tulostettua sen kohdassa Päälaskelma täysin nykyisen 



kaltaisen Korjauskustannuslaskelman. (Huom! Päälaskelma on väärä termi, oikea on 
Korjauskustannuslaskelma ja tämä korjataan.) 
 

 
 

7. Laskelma-näkymän uudet ikonit 
 
Klikkaamalla alla rengastettua painiketta (punainen nuoli alla) aukeavat kaikki erittelyt. 
Tämän jälkeen voit selata erittelyitä oikean reunan vierityspalkin avulla (vihreät nuolet alla). 

 



 
Klikkaamalla alla näkyvää painiketta (punainen nuoli alla) sulkeutuvat kaikki erittelyt. 

 
 
 
Harmaan palkin oikeassa reunassa olevasta vasemmanpuoleisesta painikkeesta pääset 
tallentamaan kyseisen raportin pdf-muotoon. ”Save report” -ikkuna aukeaa, ja voit valita 
mihin haluat tallentaa tiedoston. Tallenna lopuksi painamalla ”Save”/”Tallenna”. 
 

 
 



Harmaan palkin oikeassa reunassa olevasta oikeanpuoleisesta painikkeesta pääset 
tulostamaan kyseisen raportin. 
Huom! Laskelmaerittelyiden ja Korjauskustannuslaskelman tulosteet ovat täysin saman 
näkyiset kuin nykyisessäkin raporttitoiminnossa. 

 
 
 
Jos haluat tulostaa yhdellä kertaa kaikki erittelyt, klikkaa nykyiseen tapaan punaisella 
rengastettua painiketta. ”Tulosta laskelma” -ikkuna aukeaa: 

 
 



8. Parannettu Asiakkaan yhteenveto-sivu 
Nyt tulosteessa näkyvät kaikki työt, maalaus, muovikorjaus, varaosat ja muut rivit  

 
 
Käyttäjän on nyt mahdollista aktivoida seuraavat tiedot näkyviksi asiakkaan yhteenveto-
sivulla. 

 
Valinta 1 – ”Näytä VAT-tunnus, kun asiakas on VAT-velvollinen” 
Jos asiakas on määritelty ALV-velvolliseksi tieto voidaan valita näkyväksi asiakkaan 



yhteenveto-sivulla 

 
 
Valinta 2 – ”Näytä Tarkastanut”  
Vahinkolaskelman tekijä voidaan valita näkyväksi asiakkaan yhteenveto-sivulla 

 
 
Valinta 3 – ”Näytä kokonaiskorjauskustannukset, VAT ja omavastuu” 
Aikaisemmin omavastuun määrä on näkynyt asiakkaan yhteenveto-sivulla. Nyt asiakkaan 
yhteenveto-sivulla on mahdollisuus näyttää korjauskustannus arvonlisäverolla, 
arvonlisäveron määrä sekä asiakkaan maksettavaksi tuleva loppusumma. Jos asiakas on 
tilannut vakuutusturvaan kuulumattomia töitä, lisätään myös näistä töistä syntyneet kulut 
asiakkaan maksettavaksi tulevaan loppusummaan. 
 



 
 
Valinta 4 – ”Asiakkaan allekirjoitusrivi (tehtävän hyväksyntä)” 
Nyt voidaan lisätä asiakkaan yhteenveto-sivulle allekirjoitusrivi asiakkaan täytettäväksi 
vahvistukseksi työtilauksesta. 

 
 


