Kobra II
Integration Cabas

Förenklar och sparar tid för
verkstan (och din kund)
Kalkyleringsverktyget för verkstadsreparationer, CABAS, är ett bra program
som snabbt och enkelt beräknar tid och kostnad för fordonsreparationer.
Genom att koppla på Integration Cabas blir det ännu bättre för verkstaden.

Fördelar
• Alltid samma belopp i både

Detta är en integration mellan Kobra II Fordonssystem och CABAS, där priser från

kalkyl och på fakturan

Kobra II och arbetstider på ett planerat jobb från CABAS, kopplas samman och

• Alltid rätt reservdelspriser

läggs in på arbetsordern i Kobra II. Genom att systemet kopplar order, vagnkort

och operationstider per

och priset till CABAS-kalkyler, effektiviserar du arbetet och minskar det adminis-

automatik spar tid

trativa arbetet på verkstaden. Eftersom priserna hämtas från ditt system, innebär
det att priserna på reservdelarna stämmer med dina siffror.

• Reservdelspriser och
nummerändringar från
Kobra II uppdaterar

Med kopplingen slipper du efterarbete med att manuellt knappa in reservdelspris-

CABAS-kalkylen

er och tider i Kobra II. Samarbetet med försäkringsbolaget förbättras genom att

• Du behöver aldrig skicka

priserna som skickas är korrekta från början och eftersom fakturan uppdaterar

en pappersfaktura till de

ditt kundreskontra automatiskt, sparar du även tid för andra avdelningar.

försäkringsbolag som kan
ta emot en e-faktura

Detta ingår i modulen

• Kortare handläggningstid
som i sin tur betyder att du

• Integration mellan Kobra II och
CABAS (båda riktningarna)
• För både personbilar och tunga
fordon

• Fungerar även för glas- och
maskinskador
• E-faktura från Kobra II skickas
med automatik till valt försäkrings-

• Fordonsuppgifter, ägare, reservdelspriser och nummerändringar
förs över från Kobra II till CABAS

bolag baserad på kalkylen
• Fakturan går automatiskt över till
Kobra II Kundreskontra

får pengarna snabbare
• Du sparar tid åt ekonomiavdelningen
• Bättre samarbete med
försäkringsbolaget

Systeminfo
Kobra II Integration Cabas

Modulen innehåller en e-fakturafunktion från Kobra II direkt till försäkringsbola-

är integrerat med Kobra II

gen. När CABAS-kalkylen är klar och arbetsordern i Kobra II faktureras, skickar

Verkstad.

systemet, bakom kulisserna, automatiskt en e-faktura till försäkringsbolaget.
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