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Manual MekoAssist gällande hantering  i MekoCat. Ver 3 

Steg 1 

När man via serviceschema väljer en service kommer automatiskt en artikelrad 
läggas till om fordonet uppfyller de krav som MekoAssist försäkringen avser. För 
närvarande yngre än 10 år, max 15000 mil och med en totalvikt under 3.5 ton 

I MekoCat’s serviceschema flik kommer Ni nu ha en ny 
ruta uppe till vänster. Som bekräftar automatiskt om 
fordonet uppfyller kravet. Detta skiljer sig från tidigare. 

När man sedan har gjort sina val gällande service och 
reservdelar och har klickat ’LÄGG TILL Beställning’ så 
kommer det en rad med information. 

 

MASSIST raden kommer nu följa med över i era verkstadssystem, dock är inte 
MekoAssist försäkringen tecknad. Detta för att ha möjlighet att kunna ge offert eller 
boka in kunden vid ett senare tillfälle. Det är först när service är utfört som MekoAssist 
försäkringen skall börja gälla. 

Steg 2 

Efter en stund kommer MekoAssist ikonen att indikera med röd blinkning att man har 
obehandlade MekoAssist. Då klickar på MekoAssist ikonen. 

 

 

Då öppnas följande formulär.  Här 
kan man flytta fram datum tills att 
kunden kommer in på verkstaden 
men man kan även avsluta 
ärendet genom att klicka på ett av 
alternativen när fordonet inte är 
berättigat eller inte kommit 
tillbaka på offert.  
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Man har även en bockruta så att man kan se de historiska behandlade icke 
berättigade, med andra ord de som man har markerat med ett av alternativen som 
inte gäller tecknande av försäkring. 

Om kunden är berättigad gör man följande. 
Mätarställning är inte längre obligatorisk utan mätarställningen är 1. 

Om man vill förhandsgranska avtalet bockar man i ’Förhandsgranska avtalsutskrift’, 
sedan klickar man ’Teckna MekoAssist’ i och med att man klickar så tecknas 
försäkringen. För att skriva ut avtalet bockar man ur och klickar igen då får man 
besked om att försäkring redan är tecknad. Sedan kommer Windows utskriftsfönster 
upp, och då klickar man [Skriv ut]. 

Denna bifogas lämpligen häftat med Serviceschema tillsammans med kvitto/faktura 
till kunden. 

Nu är allt klart med kunden. 
Information om MekoAssist till gällande bil går nu vidare till försäkringsgivaren till 
nästföljande dag. 

Historik 
För att kunna hålla lite koll på sina lämnade försäkringar finns även en flik med 
historiska MekoAssist försäkringar där man kan se vilka som har blivit fakturerade 
från leverantör och söka på Registreringsnummer eller avtalsnummer. Här kan man 
även välja ut en försäkring om man vill skriva ut en kopia. Svart rad betyder att 
fakturering har skett från Mekonomen Detaljist. 

 

Fakturering 
Försäkringskostnaden, 139 kr per försäkring/år, kommer Mekonomen Detaljist att 
debitera respektive verkstad en gång per månad. 

Nu kör vi! 


