
Nya rapporter i CABAS 

Med införandet av en ny PDF-generator med CABAS-release 2017.9 (september förra året) 

försämrades olyckligtvis prestandan i systemet: när man tryckte på ”Beräkna” så tog det lång tid 

innan kalkylresultatets första sida ”Sammanställningen” visades - och varje första gång man ville 

bläddra vidare till nästa eller en annan specifikation fick man stå ut med en liknande lång väntetid. 

Med de nya rapporterna i CABAS har vi förbättrat hastigheten (med att visa kalkylresultatet och att 

bläddra mellan alla specifikationer) avsevärd. 

 

Och så här fungerar de nya rapporterna: 

1. Du gör din kalkyl precis som vanligt. När du är nöjd med alla valda reservdelar och åtgärder, 

klickar du på knappen ”Beräkna och Spara”: 

 

 

OBS: Efter beräkningen av en ny eller nyss öppnad befintlig kalkyl visas alltid  

               ”Sammanställningen” i expanderat läge – ni kommer alltså se den informationen ni är vana  

                vid att se som första specifikation. 

 

 

 

 



2. Här ser ni den nya rapport-vyn (alla specifikationer minimerade): 

 
 

 
Överst (röd ram) hittar du allmän information om kalkylen som du brukar se i sidhuvudet när 

du skriver ut specifikationerna. 

Nedanför (grön ram) hittar du alla specifikationerna som fanns även i den gamla rapport-vyn. 

 

 



3. Genom att klicka en gång på raden (röd pil) öppnar sig den rapporten du klickade på: 

 
 

Det finns ett reglage (röd pil) med vilket du kan zooma in rapport-vyn: 

 
Flytta slidern (röd ring) till höger för att zooma in och till vänster för att zooma ut 

 

 



4. När ni klickar på en rad i kalkylresultatet (här: Sammanställningen röd pil) eller 

specifikationerna, så märker ni att innehållet är exakt likadant ordnat som i den gamla 

rapport-vyn (grön ram). Ni kommer känna igen er direkt: 

 
 

5. Övriga nya ikoner i rapport-vyn 

 

För att underlätta för användaren att se vilken funktion som döljer sig bakom de nya 

ikonerna, har vi lagt till tooltips i den nya rapport-vyn. Om man hovrar med musen över 

ikonerna så visas en liten informationstext (här i exemplet nedan för man musen över en 

ikon (röd pil) och informationstexten (markerad med grön ram) berättar vad knappen gör. 

Man behöver alltså inte klicka på knappen för att kolla funktionaliteten som ligger bakom 

den. 

 

 



 

 

Genom att klicka på denna ikon (röd ring), expanderas alla rapporter. Sen kan man kolla 

igenom alla rapporter genom scrollning uppåt eller neråt (gröna pilar). 

 
 

Genom att klicka på denna ikon (röd ring), stängs alla öppnade rapporter igen. 

 
 

 



 

 

Genom att klicka på den vänstra ikonen (röd ring) på rapportraden du är intresserad i, sparar 

du en PDF för just denna rapport. Fönstret ”Spara Report” öppnas (grön ram) - bestäm 

platsen där filen ska sparas och tryck sedan på ”Spara”. 

 
 

Genom att klicka på den högra ikonen (röd ring) på rapportraden du är intresserad i, startar 

utskriftshanteraren (grön ram) för utskrift av just denna rapport. 

 



 

 

Vill du dock skriva ut alla specifikationer till denna kalkyl så kan du använda den vanliga 

utskriftshanteraren (röd ring) och fönstret ”Skriv ut kalkyl” öppnas (grön ram): 

 
 

OBS: utskrifterna av alla specifikationer ser fortfarande precis ut som förr (när du valde att 

skriva ut dem från gamla rapport-vyn). Vi har inte genomfört några ändringar på 

specifikationens innehåll. 

 

 

För att se snabbt hur de nya rapporterna ser ut behöver man inte göra en ny kalkyl. Öppnar 

bara en befintlig kalkyl och tryck på ”Beräkna & Spara”-knappen (röd pil nedan)… 

 

                                  
 

…så kommer du direkt till den nya rapport-vyn. 

 



6. Förbättrad Kundsammanställning 

Nu visas alla arbeten, lack, plast, reservdelar och övrigt-rader på kundsammanställning. 

 
 

 

Vi har även möjliggjort att Kundsammanställningen kan anpassas till olika ändamål. På 



användarnivå (i Grunddata) kan man göra följande inställningar: 

 
Val 1 – ”Display VAT code, when customer is VAT obligated” 

Ifall man har gjort ett val för “Momskod” (på Skade-fliken), så visas denna information på 

utskriften av Kundsammanställningen: 

 
 

 

Val 2 – ”Display ”Inspected by” (as in Summary)” 

På utskriften av Kundsammanställningen visas, vem som besiktade skadan: 



 
 

Val 3 – ”Display total repair cost, VAT and total amount” 

Självrisken har från början varit med på Kundsammanställningen (syns även I 

Kundsammanställningens rubrikrad i systemet). Nu har vi skapat möjligheten att även visar  

Summan (exklusive moms), Moms och den totala reparationskostnaden i den nya 

rapportvyn och på utskriften av Kundsammanställning. I det fall, kunden har lagt till arbete 

som ligger utanför försäkringsärendet, visas även denna kostnad och adderas till beloppet, 

kunden skall betala: 

 
 

Val 4 – ”Signature line for customer (submission/assignment approval)” 

Vi har skapat möjligheten att lägga till en linje på Kundsammanställningen där kunden kan 

skriva på och därmed bekräfta reparationsuppdraget: 

 
 

Kom ihåg att alla dessa inställningar ovan kan kombineras med varandra. 

 


