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WEB Reklamationshåndtering 

Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må 

kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse 

af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet, må altså ikke ses som en 

brugervejledning, ligesom illustrationerne af web-interfacet kun må 

betragtes som eksempler.  

 

Overdragelsesbevis 

Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via 

hjemmesiden, under Reklamation. 

Først findes maskinen ved at søge og derefter vælge den på listen. 

 

Når maskinen er valgt, skal kunden vælges. 

 

Hvis kunden ikke findes, trykkes på Opret kunde: 
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I oprettelsesbilledet indtastes de relevante oplysninger. 

Herefter er Overdragelsesbeviset (Garantibevis) klar til udskrivning. 

 

Garantibeviset skal nu underskrives og sendes til leverandøren, som efter 

modtagelsen markerer Overdragelsesbeviset som underskrevet. 

I det øjeblik at Overdragelsen er markeret som underskrevet, vil DSM-

systemet indlæse ovedragelsen. 

Efter indlæsningen oprettes kunden, hvis denne ikke kendes i forvejen. 

 

Maskinkortet opdateres med slutkunde (som kunde), og forhandlernr. 

udfyldes med forhandlerens kundenummer. 
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Reklamation 

 

Reklamationer oprettes på hjemmesiden, under Reklamation. 

Nedenfor ses et eksempel på en reklamation, arbejdsbeskrivelse, 

fremmed arbejde og reservedele. 
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Når reklamationen er oprettet, indlæses denne automatisk af DSM-

systemet, og der oprettes en serviceordre, som ses nedenfor: 
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Eventuelle vedhæftede filer (f.eks. billeder) gemmes som link på 

serviceordren (funktionsknappen Links). 

 

 

Reklamationshåndtering 

Dette afsnit omhandler kun de dele af Garantiopfølgning, der retter sig 

mod WEB-reklamation. Du kan finde hjælp til Garantiopfølgning her:  
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http://www.jma.dk/aviva/media/HowTosDSM2009DK/Service/Garanti_og_

Garantiopf%C3%B8lgning.pdf 

For at behandle og administrere de indkomne reklamationer skal man gå 

til Service - Ordrebehandling - Garantiopfølgning. 

 

Feltet ”Web-reklamations ID” kan anvendes til at filtrere på en eller flere 

reklamationer ved anvendelse af deres Reklamations-ID fra nettet. 

Det er vigtigt, at bemærke, at Garantiopfølgningsbilledet viser et 

øjebliksbillede. Det er nødvendigt at lukke Garantiopfølgningsbilledet og 

åbne det igen for at få seneste ordrer med. 

 

 

Når en reklamationssag afsluttes, skal der angives et svar. 

I nedenstående tabel kan du se hvilke Garantistatus/Svar, der giver 

hvilken Status på Reklamations-web’en. 

 

http://www.jma.dk/aviva/media/HowTosDSM2009DK/Service/Garanti_og_Garantiopf%C3%B8lgning.pdf
http://www.jma.dk/aviva/media/HowTosDSM2009DK/Service/Garanti_og_Garantiopf%C3%B8lgning.pdf
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DSM WEB 

Garantistatus Svar Status 

Afventer (n/a) Registreret 

Sendt (n/a) Registreret 

I gang (n/a) Igangværende 

Afsluttet Afvist Afvist 

Afsluttet Delvist Godkendt Genåbn 

Afsluttet Godkendt Godkendt 

 

Opsætning 

Den nødvendige opsætning skal foretages i Webbutik Opsætningen under 

Salg & marketing - Ordrebehandling - Opsætning - Salgsintegration - 

Webbutik Opsætning, fanen Reklamation. 

 

 

Forhandler egen arbejde (Ressource) 

Her angives den ressource, som skal registreres på servicelinjer, til 

registrering af forhandlerens egen arbejde. 

Forhandler egen arbejde (Arbejdstype) 

Her angives den ønskede Arbejdstype, som skal registreres på service-

ressourcelinjer, til registrering af forhandlerens egen arbejde. 
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Forhandler fremmed arbejde (Ressource) 

Her angives den ressource, som skal registreres på servicelinjer, til 

registrering af fremmed arbejde. 

Forhandler fremmed arbejde (Arbejdstype) 

Her angives den ønskede Arbejdstype, som skal registreres på service-

ressourcelinje, til registrering af fremmed arbejde. 

Reklamationsordretype 

Her indsættes den ordretype, der skal anvendes på alle indkomne 

reklamationer. 

Sælgerkode 

Her angives den std. Sælgerkode, som skal stå på alle serviceordrer, der 

oprettes fra web-reklamationer 

Reklamationsvarenummer 

I dette felt angives det varenummer, der skal anvendes til registrering af 

forhandlerens reservedelsforbrug. 

Varen skal være markeret med Lagerværdi – nul, for at den kan tilknyttes. 

Debitorskabelon 

Her vælges den debitorskabelon, der skal anvendes til automatisk 

oprettelse af debitorer, ved inlæsning af overdragelseserklæring 

(garantibevis). 

Std. reklamationskunde 

Dette kundenr. anvendes, såfremt kundenr. ikke kan findes (ved 

oprettelse af negativ serviceordre/kreditnota til leverandør). 

Rejsegodtgørelsesvarenr. 

Linjer med dette varenr. indlæses ikke på ordren til leverandøren. 

Diverse varenummer 

Dette varenummer anvendes, såfremt der på web’en anvendes et 

varenummer, som ikke er oprettet i DSM. Antal og pris fra Web’en 

anvendes. 

Brug fejl/løsningsbeskrivelse 

Hvis feltet markeres, vil indtastede tekster fra reklamations-systemet blive 

oprettet under fejl-/løsningsbemærkninger. Ellers vil de blive oprettet som 

tekstlinjer på ordren. 
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Opgaveplanlægger 

For at få integrationen til Web-reklamation, til at fungere, skal der være 

installeret en NAV Application Server (NAS) til afvikling af opgaver i DSM-

Opgaveplanlæggeren. Vejledning til DSM Opgaveplanlæggeren, findes på 

www.jmaforum.dk. 

Stamdata 

Følgende stamdata skal overføres til web-reklamation, før systemet kan 

tages i brug. 

 Kunder 

 Kundekontaktrelationer 

 Maskiner 

 Fejlkoder 

 Fejlårsagskoder 

 Symptomkoder 

 

Følgende Kørsler og Kodeenheder skal sættes op i Opgaveplanlæggeren 

for at overføre disse data. 

Maskiner 

Der findes 2 kørsler til eksport af maskiner, den ene (Rapport 6052291 

Reklamationsmaskiner 2 år) eksporterer alle maskiner (Status installeret) 

med rette dato inden for 730 dage. Denne kørsel skal kun køres første 

gang (altså kun én gang) og behøver derfor ikke opsættes i 

Opgaveplanlæggeren. 

Det kan dog være nødvendigt manuelt at køre denne kørsel igen, hvis 

opgaveplanlæggeren har været standset i mere end fire dage, eller hvis 

nogle maskiner fejlagtigt er blevet slettet på MySql- serveren. 
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Den 
anden kørsel (Rapport 6052282 Reklamationsmaskiner 5 dage) opsættes 
i Opgaveplanlæggeren, til at køre én gang dagligt. 

Slutbruger (kunder) 

Eksport af slutbrugere skal, i lighed med maskiner, afvikles én gang 
dagligt (Kørsel 6052281 Slutbruger (Kunder)). 

 

Koder 

Endelig er der Fejl- Fejlårsags- og symptomkoder, som også bør 

eksporteres dagligt (idet der er tale om små datamængder anbefales det 

at disse overføres dagligt, også selvom koderne sjældent ændres). 
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 Fejlkoder 

 Fejlårsagskoder 

 Symptomkoder 

 

 

 

Import 

Der skal 
både importeres Overdragelsesordrer (Garantibevis) og Reklamationer. 
Det anbefales at disse jobs køres relativt ofte. Det anbefales at jobbet 
køres med intervaller på omkring 15 minutter. Jobbet bør ikke køre oftere 
end hver 5. minut. 
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Statusopdatering 

Web’en skal løbende opdateres med status fra Garantiopfølgningen. 

Dette job kan køres hvert 15. eller 30. minut. 

 

 

 


