GUIDE Gamle sager til dokumentation
GDPR (data) - det er jeres eget ansvar at overholde den gældende lovgivning
hvad angår data og personhenførbar data.
Det kan tage op til 5 min at hente filen.
Kunde står pr. sag, dvs. en kunde vil fremstå 3 gange, hvis denne har haft 3 sager.
Filen vil indeholde seneste 5 års oprettelse af kunder og sager.
Nice to know:
> Det er 5 års data (Kunde, Kundens bil (byttebil), Solgte bil, Slutseddel (tal), Finansiering)
> Brug søgefunktionen (ctrl + F og sæt den til at søge i ’worksheet’) herfra kan du søge på
kundenummer, navn m.v.
> Det er vigtigt at filen hentes som sidste del i overgangen til Bilinfo.net.
Dvs. når filen er hentet, så skal al ting foregå i Bilinfo.net. Hvis du / I stadig laver ting via
Citrix fra filen er genereret, vil disse ting ikke komme med.

1

Åben Citrix programmet
Klik på ‘Kunder’ > ‘Eksporter kunder og sager’

2

GDPR varsel (data) - det er jeres eget ansvar at overholde den
gældende lovgivning hvad angår data og personhenførbar data.
Klik ‘OK’ når denne er læst (og derved accepteret)

3

Vælg det drev du ønsker at gemme filen i. Pr. default vil programmet vælge
det drev du senest har gemt filer i.
OBS. V = C drevet

4

Når du har valgt hvor filen skal placeres, klikker du ‘ok’.
Der vil komme en info boks, som vist nedenfor.
Her klikker du ‘ok’

GUIDE sådan åbner du filen i excel
Filen vil blive gemt som en txt fil, for at konvertere til Excel:

1

Åben Excel programmet
Klik ‘Open’ / ‘Åben’
Vælg txt filen
– sørg for at der i filtreringen står ’Alle filer / All files’, ellers viser den ikke filen
Find filen og klik ‘Open’ / ‘Åben’

2

Klik ‘Next’

3

‘Next’ > Finish (herefter åbner filen og kan gemmes som excel)

