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■OPTIMIZING THE LINE 

Nyheter CABAS Glas – Februari 2019 
 

CAB återupptar lanseringen av ny och förbättrad funktionalitet i CABAS Glas. Syftet med 

uppdateringarna är att göra produkten mer användarvänlig och bättre anpassad till 

målgruppens behov. 

De viktigaste nyheterna är: 

• Överflödiga informationsfält har tagits bort 

• Ett förenklat åtgärdsval 

• Nytt sätt för integration mot rutleverantörerna – deras artikelinformation visas inne i CABAS 

Lanseringen återupptas 
Lanseringen av den nya funktionaliteten inleddes i oktober men fick avbrytas tillfälligt efter att ett problem 

upptäcks i integrationen mot en av rutleverantörerna. Problemet är nu åtgärdat och vi kan därmed 

återuppta lanseringen. 

Sammanfattning av nyheterna 

• Överflödiga informationsfält har tagits bort 

• Förbättrat åtgärdsval 

o Åtgärdsval med flikar 

o Förenklat positionsval 

o Visar bara reservdelar relevanta för glasskador 

o Reservdelsvalet har fått nytt utseende och funktionalitet 

o Nytt sätt att lägga till egen reservdel 

o Nytt sätt att lägga till egen arbetsoperation 

o Ny hantering av stenskottreparationer 

• Ny integration mot rutleverantörernas e-handel 

o Visning av modellens externa reservdelar 

o Möjligt att koppla rutleverantörens artikel till CABAS-kalkylen 

o Visning av rekommenderade tillbehör 

o Beställning av artiklar från rutleverantörernas e-handel i CABAS 
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Överflödiga informationsfält har tagits bort 
Tidigare innehöll gränssnittet för CABAS Glas vissa informationsfält som inte är relevanta för en 

glasskada. Bland annat visades information om fordonets däck och lack under fliken Fordon/Ägare. 

Dessa överflödiga informationsfält har nu tagits bort från gränssnittet. Förändringen berör flikarna 

Fordon/Ägare samt Reparera/Debiteringar. 
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Förbättrat åtgärdsval 
Nedan beskrivs de förändringar som gjorts rörande åtgärdsvalet. 

Översikt nya gränssnittet 

 

 

1. Flikar för åtgärdsval - Byte, Reparation eller Övrigt. Se rubrik Åtgärdsval med flikar. 

2. Flikar för val av CABAS-position. Se rubrik Förenklat positionsval. 

3. Reservdelsvalet. Här visas reservdelarna för den valda positionen, med tillhörande 

artikelinformation. Det är här man anger vilka reservdelar som ska bytas i kalkylen. 

Se rubrik Reservdelsvalet har fått nytt utseende och funktionalitet. 

4. Arbetsoperationer. Här visas och väljs de arbetsoperationer som är tillgängliga för positionen. 

5. Flikar för visning av tilläggsinformation – 3D-vy, Externa reservdelar eller Reparationsmetoder 

6. Område för presentation av tilläggsinformation - 3D-vy, Externa reservdelar eller 

Reparationsmetoder. Se rubrik Visning av modellens externa reservdelar. 

Åtgärdsval med flikar 

Valet av vilken typ av åtgärds som utföras - byte, reparation eller övrigt - styrs nu via flikarna högst 

upp. Klicka på önskad flik för att byta typ av åtgärd. 

 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 6. 
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Förenklat positionsval 

Valet av position, som tidigare gjordes från en lista, har nu ersattas av ett fliksystem. Då majoriteten 

av alla glaskalkyler berör vindrutan, position 72, är den positionen förvald när man klickar på fliken 

Åtgärder. För att byta till en annan position klickar men på önskad flik. En asterisk (*) på fliken visar att 

det finns åtgärder valda på den positionen. 

 

För positioner som finns både på vänster och höger sida, till exempel en dörr, visas ett V och H intill 

fliken när man klickar på den. Klicka på önskad sida, V eller H, och rätt information visas. 

 

Visar bara reservdelar relevanta för glasskador 

För att underlätta reservdelsvalet visas, för varje position, bara den typen av delar som normalt brukar 

vara relevanta vid glasskador. Övriga reservdelar är i ursprungsläget dolda, för att se även dessa 

delar klickar man i ”Visa alla” i reservdelslistans övre högra hörn. 

Ursprungsläge – en filtrerad lista och 3D-vy visas. 
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Funktionen ”Visa alla” aktiveras – då visas alla positionens reservdelar. 

 

Reservdelsvalet har fått nytt utseende och funktionalitet 

För att markera byte av en reservdel klickar man i checkboxen framför reservdelstexten. Raden 

expanderas då och reservdelsinformation visas. När man lämnar raden stängs den och informationen 

sparas automatiskt. 

Åtgärdsvalet kan precis som tidigare även göras direkt i 3D-bilden. Antingen genom att klicka på 

bilden eller genom att högerklicka och välja önskad åtgärd. Även då expanderas raden i 

reservdelslistan och reservdelsinformation visas. 

 

 

Informationsfält Beskrivning 

Reservdel Artikelns reservdelstext 

Sida Vänster eller Höger 

Pris Reservdelens pris. Initialt visas listpriset från biltillverkaren (OEM). 
Justering av priset görs under Pristyp.  

Reservelsnr Reservdelens artikelnummer. Initialt visas artikelnumret från 
biltillverkaren (OEM). För att editera reservdelsnumret klickar man 
på pennikonen till höger. 

Åtgärd: Byte eller D/M 

Antal: Reservdelens antal i kalkylen. 

Pristyp: Vilken typ av pris som artikeln har. Listpris, Justerat pris, Använd 
del eller Ekonomidel. Här kan man även se och justera 
rabattsatsen för artikeln mellan verkstaden och 
försäkringsbolagen. 
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Informationsfält Beskrivning 

Ext. reservdel: Här visas SCAN-kod från extern leverantör. 

Källa: Visar varifrån reservdelsinformationen hämtats. Ändras till 
CABAS-användare om manuella justeringar sker av 
informationen. 

Debet: Visar vilken debiteringstyp som används för denna artikel. 

 

Lägga till egen reservdel 

För att lägga till en egen reservdel klickar man på Lägg till egen reservdel längst ner i reservdelslistan. 

En ny rad skapas då och reservdelsinformationen kan fyllas i. 

 

Lägga till egen arbetsoperation 

För att lägga till en egen arbetsoperation klickar man på Lägg till egen arbetsoperation längst ner i 

listan med arbetsoperationer. En ny rad skapas då och informationen kan fyllas i. 

 

Stenskottreparation 

Valet av stenskottsreparation sker nu under fliken Reparation högst upp i åtgärdsdialogen. 

Välj åtgärd i dropdown-menyn. Valet sparas automatiskt när man lämnar fliken Reparation. 
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Ny integration mot rutleverantörernas e-handel 
CABAS Glas har nu ett helt nytt sätt att integrera mot rutleverantörerna e-handel. Artikelinformationen 

får rutleverantörerna presenteras inne i CABAS och det går lätt att överföra informationen till kalkylen. 

Integrationen stöds av både Autover och Pilkington. 

Kostnad 

Den nya funktionaliteten ingår i avgiften för CABAS Glas, inga nya kostnader tillkommer mot CAB. 

För att identifiera rätt bilmodell hos Pilkington används deras tjänst Fordonssökning utifrån bilens 

registreringsnummer. Denna tjänst är förknippad med en kostnad mot Pilkington. Kostnaden är den 

samma som när tjänsten används på deras e-handel. 

För integrationen mot Autover tillkommer inga extra kostnader. 

Inloggningsuppgifter 

Funktionalitet i CABAS bygger på att bilglasmästaren är kund hos rutleverantören. 

För att integrationen ska fungera måste rutleverantören inloggningsuppgifter läggas in i CABAS. Det 

görs på följande plats: Grunddata/Verkstäder/Verkstad/Integrationer/Glas autentiseringsuppg. 

 

Autover 

OBS! För Autover krävs nya inloggningsuppgifter, de uppgifter som används för inloggning på deras 

e-handel kan inte användas i CABAS. 

Inloggningsuppgifterna till Autover tillhandahålls av Autovers kundservice. 

E-post: kundservice@autover.se 

Telefon: 010-206 56 00 

mailto:kundservice@autover.se
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Pilkington 

För Pilkington används samma inloggningsuppgifter som för deras e-handel. Har man glömt sitt 

lösenord kan man skapa ett nytt från deras e-handelsida. Vid inloggningsfönstret klicka på Glömt 

lösenord? 

 

Frågor rörande inloggningsuppgifter för Pilkington besvaras av Lars Dahlén. 

E-post: lars.dahlen@se.nsg.com 

Telefon: 031-360 71 83 

 

Visning av modellens externa reservdelar 

För att se vilka artiklar som rutleverantören tillhanda håller för den aktuella bilmodellen klickar man på 

fliken Externa reservdelar. Därefter klickar man på fliken för önskad leverantör – Autover eller 

Pilkington. 

 

 

mailto:lars.dahlen@se.nsg.com
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Modellval Autover 

Först måste ett modellval göras. Modellvalet för Autover baseras på vilken bilmodell som valts i 

CABAS-kalkylen. Ibland måste viss kompletterade information anges i dropdown-menyerna för att 

modellvalet ska bli komplett, t.ex. modellår. 

 

Efter modellvalet är gjort stängs dropdown-menyerna. Vill man göra om modellvalet klickar man på 

den lilla pilen framför modelltexten, då öppnas dropdown-menyerna på nytt. 

Modellval Pilkington 

För att identifiera rätt bilmodell hos Pilkington används deras tjänst Fordonssökning utifrån bilens 

registreringsnummer. OBS! Denna tjänst är förknippad med en kostnad mot Pilkington. Kostnaden är 

den samma som när tjänsten används på deras e-handel. 

Bilens registreringsnummer presenteras till höger. Genom att trycka på Sök påbörjas hämtningen av 

artikelinformationen från Pilkington. 
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Presentation av artikelinformation 

Artikelinformationen från rutleverantörerna presenteras i en egen lista till höger i gränssnittet. 

Följande information visas. 

 

 

1. Reservdelstexten från rutleverantören. Klicka på pilen framför raden för att se den fullständiga 

texten. 

2. Bildikon. Visas om det finns bilder tillgängliga för artikeln. Klicka på ikonen för att titta på 

bilderna. 

3. Artikelns SCAN-kod 

4. Rutleverantörens listpris 

5. Rutleverantörens artikelnummer 

6. Tillgänglighet – En markering i kolumnen innebär att artikel finns tillgänglig för beställning hos 

leverantören. 

7. Tillbehör – I kolumnen visas information om artikeln är ett rekommenderat tillbehör. 

! = Obligatoriskt tillbehör enligt rutleverantören. 

? = Rekommenderat tillbehör enligt rutleverantören. 

För ytterligare information se rubrik Visning av rekommenderade tillbehör. 

8. Information om länkning till CABAS-kalkylen. För de artiklar som är kopplade till kalkylen visas 

en länkikon. 

9. Visa alla – I ursprungsläget är artiklarna filtrerade enligt den valda CABAS-positionen. Men 

om denna checkbox markeras visas samtliga artiklar som är tillgängliga för bilmodellen från 

rutleverantören. Filtreringen per position sätts då ur funktion. 

OBS! Filtreringen av artiklar per CABAS-position fungerar i nuläget endast för Autover. 



    Page 

 

    11 of 13 

     

   

 

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 

Koppla rutleverantörens artikelinformation till CABAS-kalkylen 

För att överföra artikelinformation från rutleverantören in i kalkylen gör man på följande sätt. 

1. Klicka önskad artikel i listan med externa reservdelar till höger. 

2. Använd drag-and-drop för att dra över artikelinformationen till rätt reservdel i CABAS-kalkylen. 

 

3. Reservdelen i CABAS blir automatiskt markerad som Byte i kalkylen. Raden expanderas då 

och reservdelsinformation visas. Artikelinformationen från rutleverantören har nu förts in i 

kalkylen. 

 

4. En länkikon visas nu bakom de artiklar som kopplats samman. Siffran vid länken visar vilka 

artiklar som är länkade med varandra. 

 

5. Upprepa steg 1 till 4 för att föra in ytterligare artiklar i kalkylen. 

Tillägg av extern reservdel som saknas i CABAS 

Det går att lägga till en extern artikel till kalkylen även om motsvarande reservdel saknas i 

reservdelslistan i CABAS. Såhär gör man då: 

1. Klicka önskad artikel i listan med externa reservdelar till höger. 

2. Använd drag-and-drop för att dra över artikelinformationen. Dra artikeln till området nedanför 

reservdelslista i CABAS, under rubriken Lägg till egen reservdel. 

 

3. Släpp artikeln på ytan Släpp för att skapa egen länkad reservdel. 

4. Artikeln läggs in i kalkylen. Raden expanderas och artikelinformationen visas. 
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5. Upprepa steg 1 till 4 för att föra in ytterligare artiklar i kalkylen. 

Visning av rekommenderade tillbehör 

När en extern artikel kopplats samman med CABAS-kalkylen sker en kontroll om det finns några 

rekommenderade tillbehör till den artikeln hos rutleverantöreran. Om det finns rekommenderade 

tillbehör presenteras dessa på raderna under den valda artikeln. 

Reservdelstexten för tillbehören är något indragen för att separera dem från de övriga artiklarna. 

Bakom tillbehören visas någon av följande ikoner: 

! = Obligatoriskt tillbehör enligt rutleverantören. 

? = Rekommenderat tillbehör enligt rutleverantören. 

OBS! Denna funktionalitet är i nuläget endast tillgänglig för Autover. 
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Beställning av artiklar från rutleverantörernas e-handel i CABAS 

I CABAS Glas finns möjligheten att beställa artiklarna i kalkylen via integrationen mot 

rutleverantörernas e-handel. Efter att kalkylen är skapad och beräknad kan artiklarna beställas. 

 

Beställningsfönstret öppnas genom orderikonen (1) och därefter presenteras kalkylens reservdelar 

under Beställningsbara artiklar där användaren kan välja (2) vilka artiklar som ska beställas via 

integrationen. Därefter klickar man på beställningsikonen (3) samt godkänner att ordern skickas (4). 

 

Ordern skickas och de beställda artiklarna visas under Slutförda order (5). 


