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40.05 – DÄCKHOTELL 

SYFTE 

Hur du skapar ett nytt däckhotell för en ny kund samt in- och utcheckning samt fakturering. 

 

BESKRIVNING 

Den stora skillnaden jämfört med däckhotellet i PBS V1 är att du sätter upp ett fordon med två olika 

däckset (sommar och vinter) på samma order. Till varje däckset skapar du det antal hjul (normalt fyra) som 

tillhör. På så sätt checkas däckseten ut och in på samma order till varje ny säsong. Man kan även koppla en 

öppen serviceorder till däckhotellet vilket man inte kunde i PBS V1. 

Däckhotellet är väldigt flexibelt och man kan jobba på lite olika sätt, i denna manual kommer vi att beskriva 

det vanligaste förekommande arbetsflödet. 

Förutsättningen för att komma igång med däckhotellet är att nödvändiga parametrar är inlagda i systemet 

innan man påbörjar att skapa ett däckset. Vänligen se internmanual 50.02 – Däckhotell inställningar. 

Innehåll 

- Skapa nytt däckhotell 

- Flöde från däckhotell-listan 

- Rapport från däckhotell-listan 

- Skriva ut dokument från däckhotell 

- Koppla ihop däckhotell från en serviceorder 
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Skapa nytt däckhotell 

Denna sektion handlar om hur man skapar ett nytt däckhotell för ett fordon som inte finns inlagt sedan 

tidigare. 

1. Öppna upp Rollcenter (Startsidan) Däckhotell 

2. Klicka på +Ny  

 

3. Ny dialogruta öppnas och det första du gör är att ange fordonets reg. nummer (om fordonet inte 

finns sedan tidigare gör systemet en sökning mot Bisnode). 

a. Notera att du även får rekommenderade däckdimensioner från Bisnode. 

b. Ange kontaktuppgifter till kunden. 

4. Välj däckset, sommar eller vinter, i listan och fyll sedan i uppgifter i fälten enligt nedan. 
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Förklaring av fälten på Däckset: 

 

1. Val av sommar eller vinterdäck 

2. Visar om serviceorder som är kopplad till däcksetet är fakturerad eller ej 

3. Visar vilken serviceorder som däcksetet ev. är kopplat till 

4. Visar status om däcksetet är incheckat eller utcheckat 

5. Vilket datum däcksetet blev incheckat på 

6. Om däcksetet är kopplat till en serviceorder och denna är planerad så visas datumet här 

7. Vilken typ av däck finns i däcksetet - Odubbat eller Dubbat. 

8. Vilket Lagerställe däcksetet tillhör (inte att förväxla med Hylla/Lagerplats)  

9. Vilken Hylla däckseten ligger på eller ska läggas på  

10. Om däcken har TPMS  

11. Vilken typ av TPMS däcken har 

12. Visar den rekommenderade däckdimensionen som uppdaterats från Bisnode och hämtas från 

fordonskortet. Obs behöver nödvändigtvis inte vara den dimension som är på aktuella däck. 

Detta definieras per däck. 

13. Om du vill markera att däcksetet behöver följas upp kan du göra det genom att ta ut en 

rapport som filtreras på de däckset man vill hantera på ett eller annat sätt. Till exempel däck 

som har ett mönsterdjup under en viss milimeter. 

14. Om bultar är levererade till däcksetet 

15. Fritext 
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5. Ange i vilket Lagerställe (lagerplats) däcken skall förvaras. Ej att förväxla med själva 

Hyllan/Lagerplatsen som är lokaliserade i själva Lagerstället. Har man olika lagerplatser på verkstan 

sätter man upp detta under Däckhotell Inställningar, se manual 50.02 – Däckhotell Inställningar. 

 

 

6. I nästa lista som heter Däck ska du lägga in alla de däck som ingår i det däckset som är skapat. 
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7. Det finns även möjlighet att lägga in bilder på däcken om de är skadade. Stå på översta raden och 

högerklicka på Bild Importera och lägga in den bild som hör till det markerade däcket. Här tar 

man även bort en bild om man önskar det. 

 

8. Nu är det första däcksetet färdigupplagt i däckhotellet. Möjlighet finns nu att på samma sätt lägga 

in det andra däcksetet av sommar- el vinterdäcken, om man har tillgång till de uppgifterna. 

 

Flöde från däckhotell-listan 

1. Öppna upp Rollcenter Däckhotell 

2. Sök fram ordern via ex. reg nummer och klicka upp däckhotellet 

3. Välj Lagerställe 

4. Markera det däckset du vill checka-in och ange vilken Hylla (om detta inte redan är valt) 

 

5. Klicka sedan på Åtgärder i menyn och Checka in 

 

a. Om du har valt att skriva ut etiketter vid incheckning kommer det upp en dialog där du kan 

skriva ut. Notera att den säger en utskrift vilket i praktiken innebär att det kommer ut fyra 

etiketter.  

6. Alternativ att koppla däckset till serviceorder: 
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a. Om däcksetet inte är kopplat till någon serviceorder får man upp en fråga om att göra detta, 

Klicka Ja  

b. Om det finns en öppen serviceorder på samma reg.nr får du frågan om du vill koppla ihop 

den med existerande serviceorder.  

i. Om du klickar Nej kommer en ny serviceorder att skapas 

ii. Om du klickar Ja kommer den öppna ordern att användas 

c. Om det INTE finns någon öppen serviceorder kommer du få frågan att skapa en ny. Klicka Ja 

d. Nu öppnas en dialogruta med arbetsmoment och artiklar. Här kan du lägga till 

arbetsmoment som sker i samband med däckskiftet, tex tvätt. Om man alltid endast har 

ett arbetsmoment går det att ta bort denna lista via inställningar, då väljs alltid samma 

moment till serviceordern. 

i. Vill du lägga till flera i listan klicka på … knappen och sedan ”Välj fler” 

  

ii. Markera de artiklar/arbeten som du vill skapa och klicka på Ok 

 

iii. Klicka Ja på att bekräfta att momentet/n ska skapas på serviceordern 
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7. Nu har däcken checkats in och en serviceordern har skapats. Från däckhotellet kan du öppna upp 

den nya serviceordern som är skapad.  

 

8. Ett nytt jobb är skapat på serviceordern med de moment du har valt att lägga till. 

 

9. Denna order faktureras ut som en vanlig serviceorder mot kund. 
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10. Efter fakturering av serviceorder kommer däcksetet att uppdateras och markera att den kopplade 

serviceordern är fakturerad. 

 

11. Vid nästa säsong och byte checkas lagrade däck ut genom att markera raden och klicka på Checka 

ut under Åtgärder. 

a. Du får nu en fråga om du vill använda samma lagerplats till det andra däcksetet som ska 

checkas in. 

12. Markera sedan det andra däcksetet och klicka på Checka in. 

a. Forsätt ovan från steg 4 för att checka in däcken. 

 

Rapport från däckhotell-listan 

1. Öppna upp Däckhotell Lista (Rollcenter Öppna däckhotell) 

2. Klicka på Rapport Däckhotell 
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3. För att skriva ut alla däck som är under en viss milimeter anger man detta enligt nedan: 
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4. Som nämnt tidigare, under rubriken ”Förklaring av fälten på Däckset:” punkt 13, kan man även 

manuellt markera däckset som man önskar att följa upp. Ange då följande i rapporten för att skriva 

ut markerade däckset. 
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Skriva ut dokument från ett däckhotell  

Under rapport finns möjligheten att skriva ut fyra olika typer av dokument. 

 

 

Koppla ihop däckhotell från en serviceorder  

En serviceorder går att koppla ihop med ett existerande däckhotell och däckset. Från serviceordern gör 

man då följande: 

1. Klicka på Funktion +Anslut till däckhotell 

2. Välj i listan vilket däckset du vill koppla till och klicka Ok.  

3. Välj sedan vilka arbetsmoment eller artiklar du vill skapa på serviceordern (Se utförligare 

beskrivning ”Flöde från däckhotell-listan punkt 6.d”) 

4. Du får även frågan om du vill checka-in däcken vid detta tillfälle 
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