Bilinfo – Generel Brugervejledning
Opret ny bil

Hvis man har behov for at oprette en bil helt fra bunden,
skal man enten:
1) I menuen ”Biler” vælge ”Opret ny bil”(*)
2) I ”Egne Biler” på fanebladdet ”Detaljer–1” trykke på
”Opret bil” knappen.
(*)Hvis ”Opret ny bil” er grå, og ikke kan vælges, så skal man først vælge
”Biler” – ”Egne biler” (F2)

I ”vælg model” listen der fremkommer skal man
vælge type, fabrikat, model-år(*) og model,
herefter vælges variant ud fra listen af varianter,
og der klikkes ”OK”.
(*)Hvis man ikke kan finde den ønskede model, skal man
prøve modelåret før og efter, så vil man i 99% af tilfældene
finde den ønskede model, ellers skal man ringe til Bilinfo så
modellen kan blive oprettet.

Når det er gjort kommer billedet herunder frem, og som man kan se er
bilfelterne nu udfyldte med korrekte data i de forskellige felter, resten skal man
selv udfylde. Det er vigtigt at være omhyggelig med udfyldelsen af de
resterende felter, da det er disse data der fremover genbruges på relevante
steder, Internettet, annonceudtræk, slutseddel, salgsopstillings, finansiering,
prisskilt, lagerliste osv.

Når man trykker på ”Ekstraudstyr” knappen fremkommer nedenstående billede
hvor man, som det kan ses, kan klikke sig frem til det mest almindelige udstyr.
Hvis man klikker i ”Kort” siden vælges både kort og lang udstyrstekst.(*) Hvis
man ønsker at tilføje yderligere udstyr end der står beskrevet i
afklikningsmetoden kan man klikke i hhv. kort eller lang udstyrsfeltet, så er det
muligt at redigere direkte i boksen. Bemærk! For at bevare en ensartethed bør
man skrive videre i samme format dvs. små bogstaver adskilt med komma
mellem de forskellige udstyrsbeskrivelser.
(*) Kort udstyrsbeskrivelse bruges når der tages udtræk til dagbladsannoncer hvor der betales
mm afgift, Lang beskrivelse er til øvrige steder, hvor man ikke skal tænke i priser, men bare have
den bedst mulige beskrivelse.

Indlæs et billede
Marker en bil i listen, skift til fanebladet ”Billede”, vælg ”Indlæs billede”,
herefter fremkommer der en stifinderfunktion(Standard billedmappen i Windows
er typisk på stien C:\Users\”Ditbrugernavn”\Pictures). Find og vælg det
relevante billede på din computer. Man kan indlæse op til tolv billeder pr bil,
men vær opmærksom på at det første tilknyttede billede vil være det billede der
vises først, og det billede der bruges til prisskiltet. Kort tid efter indlæsning, er
det muligt, at ændre rækkefølgen af billederne, ved at sætte flueben i ”skift
rækkefølge” (oven over billederne). Herefter kan man klikke på et billede, holde
musentasten nede, og trække billedet over på det billede, som det skal bytte
plads med.Vi anbefaler, at man højst anvender billeder med 3 megapixel
opløsning.

Annoncering
Når du har oprettet dine biler, kan du annoncere dem på bl.a. BilBasen ved at
klikke på F1-tasten på dit tastatur eller vælge ”BilBasen annoncering” under
Biler.

Er du i tvivl om annonceringen hos BilBasen, er du velkommen til at kontakte en
BilBasen konsulent på telefon 70 22 00 77.

Udvidet annoncering uden meromkostninger
Her er en kort vejledning til hvordan du ved at lægge nogle ekstra oplysninger
ind i Bilinfo programmet, kan udnytte din annoncering på BilBasen optimalt.

Sådan lægger du dit forhandler logo ind:
I Bilinfo-programmet vælger du menupunktet [Fil] efterfulgt af [WEBadministration], derefter fanebladet [Logo].
Denne side giver dig mulighed for at indlæse et billede der vil vises sammen
med dine biler på BilBasen. Billedet bør have en opløsning på 155*55 pixels for
at undgå forringelse af kvaliteten.

Sådan indtaster du åbningstider:
I Bilinfo-programmet vælger du menupunktet [Fil] efterfulgt af [WEBadministration].
Tryk på åbningstiderne for salgsafdelingen (radioknap til venstre) og indtast
de gældende tider. Disse vil vises på BilBasen ved fremvisning af egne biler.

Sætter man kryds i ”Efter aftale”, vises dette på BilBasen uanset den åbningstid
der ellers er skrevet for dagen.

Sådan skriver du en profiltekst:
I Bilinfo-programmet vælger du menupunktet [Fil] efterfulgt af [WEBadministration].
Ude til højre finder du en tekstboks med overskriften ”Tekst”. Her kan du
indtaste en tekst om din virksomhed. Denne tekst vises på BilBasen sammen
med dine biler.

Sådan ændrer du dine leveringsomkostninger:
I Bilinfo-programmet vælger du menupunktet [Fil] efterfulgt af [Firma
Stamdata].
På siden der fremkommer er det muligt at indtaste individuelle
leveringsomkostninger for hhv. nye og brugte person og varevogne.
Du kan på samme side redigere dine stamoplysninger (hjemmeside, emailadr.,
m.v.). Hvis du skal have rettet nogle af de felter der grå, skal du kontakte Bilinfo
på telefon 96 19 44 00, så retter vi det for dig.

