BOKNINGSHJÄLP

Är du ny användare går du vidare till punkt 1,
Uppgifter om bilen. Har du redan en inloggning kan du
logga in om du bockar i kryssrutan Jag har använt ebokning tidigare. Har du glömt lösenordet trycker du
på Glömt ditt lösenord, så skickas lösenordet till
registrerad e-postadress.

Börja med att ange bilens Reg.nr och klicka på
knappen Hitta uppgifter. När systemet hittar bilen med
det reg.nr som angivits så ser det ut så här. Nästa
steg är att registrera bilens mätarställning i km. Om
bilen inte finns i systemet visas texten.

Fyll då i fordonsuppgifterna manuellt så läggs bilen
upp i systemet.

När bilen är identifierad är nästa steg att välja vilket
jobb som önskas. Det finns 4 stycken alternativ
Service
Reparation
Skadebesiktn.
Plåtskada

Underhållsservice efter den tid eller
mil som gäller för aktuellt fordon
Mekanisk reparation (ej plåtskador)
Tidsbokning för skadebesiktning
Plåtskada som är anmäld till
försäkringsbolaget

Utöver de olika typerna av jobb finns tillvalen
Hyrbil
Däckhotell
Hjulskifte
Byt torkarblad och glödlampor om det behövs
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Här kan du skriva kommentarer eller förklarande
texter till den som tar emot bokningen.

När typ av jobb är valt visas första lediga tid för de
verkstäder som utför aktuell typ av jobb. Jobben
Service & Reparation går att boka på våra
Servicecenter. Jobben Skadebesiktning & Plåtskada
går att boka på våra Skadecenter.

I exemplet är Servicecenter i Barkarby vald.
Kalendern visar lediga tider med GRÖN färg, RÖD
färg visar dagar utan ledig tid eller helgdag. Du kan
givetvis även byta månad i kalendern.

Sista steget är att registrera kontaktuppgifter till den
som brukar bilen. Uppgifter med * är obligatoriska.
Den som registreras ovan är den som verkstaden
kommunicerar med och som får bekräftelse på
bokningen via E-post eller SMS.

Här kan man även ange när man vill lämna in bilen,
de olika alternativen visas under Inlämning.

Även vilken typ av återkoppling som önskas väljs från
menyn Bekräftelse via*.

När man sedan har gjort de val som önskas, skickas beställningen med knappen.
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Här trycker du på OK om du vill skicka tidsbokningsförfrågan.

När sedan tidbokningsförfrågan skickats visas
följande sida om du inte är inloggad.

Är det första gången som du använder
bokningssidan klicka på.

Sidan föreslår den e-postadress som angavs när man
registrerade kunduppgifterna och därefter väljer man
ett eget lösenord.
Denna funktion kan med fördel även användas om
man är vagnparksansvarig och administrerar flera
fordon. En person kan med denna tjänst sköta
bokningen för flera fordon både vad det gäller
service/reparation och plåtskador.
Efter att man har registrerat ett användarnamn och ett
lösenord skapas ett konto för tjänsten genom att
klicka på.

Därefter får den som bokar en bekräftelse på att
bokningsförfrågan är mottagen.

Om man önskar skriva ut kvittensen ovan kan
knappen Skriv ut användas.

Från detta läge kan man antingen välja att boka flera
jobb via knappen.

Eller så om du vill ändra någon uppgift i din profil.

Det finns även möjlighet att titta på vilken status som
de bokningar som registrerats på kontot har.
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Om man väljer Mina reservationer visas alla
bokningar med aktuell status.

Alternativen för status är:
Begärd
bokningen är under behandling.
Bekräftad bokningen är bekräftad och ett
meddelande är skickat via SMS
eller e-post till kund/förare.
Slutförd
jobbet är utfört och fakturerat/klart för
fakturering.
Avslagen bokningen har annullerats.

Vid problem med att använda tjänsten eller vid frågor kan man maila till it@kindwalls.se för support. För att
underlätta support ange användarnamn och registreringsnummer på fordonet som supportärendet gäller.
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