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Værkstedsplanlægning CarSoft 

 

Modulet Værkstedsplanlægning CarSoft anvendes på værkstedskontoret for at 
få et overblik over såvel igangværende som kommende opgaver. 
 
Denne vejledning indeholder primært de opsætninger der skal foretages i 
henholdsvis DSM og i CarSoft programmet samt en kort beskrivelse af hvad, der 
skal foretages i DSM for at overføre til CarSoft Planneren. 
 
CarSoft Plannerens funktionalitet er beskrevet i vejledningen, som kan udskrives 
direkte fra dette program. 

Opsætninger i DSM 

 

Der skal foretages følgende opsætning i DSM opsætningen for at kunne 
overflytte data til CarSoft: 

  

 

Desuden skal alle montører oprettes som sælgere. Det er sælgerkoden fra 
serviceordren, der sendes til CarSoft som medarbejder (skriv evt. værkførers 
navn på alle ”montørsælgernumre” – så er det værkførers navn, der udskrives 
på værkstedsfakturaerne). 
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Opsætninger i CarSoft 

 

Der logges på CarSoft med den tildelte login og adgangskode. Her skal der 
foretages opsætninger inden systemet kan tages i brug: 

 

Organisation 
Indeholder undermenuerne Forretninger, Afdelinger, Medarbejder og Biler. 
Forretninger 

- her oprettes firmaets forretninger/afdelinger med standard start- og 
sluttid for montørerne. 

Afdelinger 
- her oprettes firmaets afdelinger (fx traktorværksted, maskinværksted, 

have/park-værksted) hvis man ønsker at opdele på planlægningsbilledet. 
Der skal oprettes mindst én afdeling. 
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Medarbejdere 
- her oprettes montørerne og der påføres afdeling 

Biler 
- anvendes ikke umiddelbart i DSM løsningen (kunne være flåde af 

udlejningsmaskiner, som udlejes medens reparation foretages). 
 

 

Statistik 
- anvendes ikke i DSM løsningen  

 

 
 

Mødetid 
Dagprofiler 

- her oprettes en skabelon for standard-mødetider pr. forretning, evt. 
med angivelse af pauser. 

Medarb. Profil 
- her kan man oprette ændringer pr. medarbejder i forhold til den 

oprettede Dagprofil pr. forretning. 
Faste helligdage 

- hvis man i Planneren ønsker at se hvilke dage, der er faste helligdage, 
skal de indmeldes her. 

Fravær 
- der er mulighed for at indtaste fx ferie, så man kan se dette i Planneren. 

 

Løndata 
- anvendes ikke i DSM løsningen 
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Procedure 
Ganske kort beskrevet foretages følgende I DSM for at få data vist/overført på 
CarSoft Planneren: 
 
Der oprettes en serviceordre. 
 

 
 

- Sælgerkode skal være montørnummer 
 
På fanebladet Detaljer kan angives Ordredato og Ordretidspunkt  
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- Det er disse indtastninger, der anvendes på Planneren i CarSoft.  

Systemet vil anvende dags dato og klokkeslæt, hvis man undlader at 
planlægge på denne måde. 

 
Serviceordren kan nu overføres til CarSoft Planneren. 

 

 

 
 

Overførsel foretages ved at klikke på funktionsknappen ’Send til Carsoft’ 

på fanen Handlinger i båndet. 

Som kvittering vil der på Generelt-fanen være markering i Overført til 

CarSoft. 

 


