Introduktion af Autofrontal
Autofrontal er både en front og en portal til dine værktøjer. Du finder en bil via reg.nr eller i en liste og
kan linke videre til Autodata, Texa, Delphi, Autocom, Alldata samt din reservedelsgrossist. Du kan se
bilens typiske problemer i form af bulletiner = alt lige fra airbag, diagnose til motorproblemer.
Du kan udskrive overskuelige serviceskemaer fra Autodata og eksportere reservedels-informationer.
Du kan se alle typegodkendelsesdata, som er registreret i Danmark. Du kan identificere fejlkoders
betydning, når denne er uklar fra testværktøjet. Du kan bruge funktioner som formel-omregning,
årgangsidentifikation ud fra chassisnr og relevante links på internettet. Og når du har brug for hjælp,
kan du indsende elektroniske support-forespørgsler til vores hotlineafdeling – og få svar og udveksle
billeder og dokumenter med vores supportere. Vi kan fjernstyre din PC og dermed løse PC-problemer
og demonstrere ting for dig. Og flere ting vil blive tilføjet i fremtiden.
Det er bare at komme i gang!
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Fanen: Bilopslag

1. Registreringsnr skrives ind i feltet + tryk Enter, og så vælges bilen automatisk nede i billisten
forneden. I nogle få tilfælde vises mere end 1 mulig bil i billisten, fordi linkning af billister ikke altid er
entydig nok. Du kan også slå registreringsnumre op fra andre lande ved at skifte flaget, inden du
indtaster reg.nr. Klik på den lille pil til højre for feltet for at se de seneste 20 opslag.
2. Typegodkendelsesnr kan der også søges på direkte. Tast nr og Enter.
3. Link-knapper er der 4 store af på forsiden, og foroven er der 6 mindre linkknapper. Disse kan alle
indstilles forskelligt fra bruger til bruger (kontakt Elektro Partner). Her vises f.eks. Autodata, Texa,
Delphi, Autocom og Alldata. Den lille switch-knap oven over 3-tallet kan dog erstatte de 4 store
knapper med en Autodata kategori-liste – se punkt 4.
4. Autodata kategori-knapper kommer frem, når man trykker på switch-knappen (lige over 3-tallet).
Det giver en fin oversigt over, hvilke data Autodata tilbyder, og trykker man på de små knapper,
hopper man direkte til ”Autodata Online” kataloget med den valgte kategori.
5. Bilsøgning kan gøres manuelt via søgekriterier. Først vælges bilmærke og derefter biltype,
modelserie, årgang eller motorkode, hvis du kender disse. Denne måde at søge en bil på skal også
bruges til at finde lastbiler og lignende.
6. Billisten viser den eller de biler, som er et resultat af din søgning. Hvis der er flere end 1 bil i listen,
skal du først klikke på én af dem, inden du klikker videre. Brug evt. tasterne pil-op og pil-ned for at
spole i listen.
7. Statuslinien nederst på vinduet er altid synlig og viser 2 ting: Til venstre ser du en status fra vores
hotlineafdeling, hvor også advarsler om driftsforstyrrelser vil blive vist. Til højre ser du en status til
dine egne hotline-spørgsmål – om der f.eks. er kommet et svar på dit seneste spørgsmål.

Fanen: Bulletiner

Bulletinerne er en mængde guldkorn fra vores supportafdeling, og du kan finde mange typiske
problemstillinger samt deres løsninger. Disse bulletiner vil du ikke finde i Autodata.
1. Kategorier: Først vises hovedkategorierne i farvemarkerede grupperinger. Når du har valgt en
hovedgruppe, vises underkategorierne, som du også kan filtrere bulletinerne på.
2. Vis Hovedkat. + Alle bulletiner: Denne knap bruges, hvis du ønsker at nulstille og starte forfra med
at vælge hovedkategorier eller bare se igen alle bulletiner samlet for den valgte bil.
3. Bulletinlisten: Først vises alle bulletiner til den valgte bil. Ved kategori-valg filtreres listen og bliver
mindre. Teksterne i listen er bulletinernes overskrifter. Du kan åbne en bulletin ved at dobbeltklikke
på linien eller ved at klikke på det gule Åbn-ikon ude til højre. Kolonnen ”Fra” med logoer viser, om
det er en ElektroPartner bulletin eller en bulletin fra en anden organisation. Video-kolonnen viser et
video-ikon på de bulletiner, som kan vise en video – bemærk at der ofte både er en video og en
PDF-bulletin, hvis også det gule Åbn-ikon er vist. Du kan kun have én bulletin åben ad gangen.
4. Fjern generelle bulletiner: Denne knap fjerner de bulletiner fra listen, som vises for alle biler.
5. Værktøjskasse: Denne knap hopper over til den liste, hvor mange diverse bulletiner er samlet.
6. Søgeord: Hvis du leder efter et bestemt ord i bulletinernes overskrifter, kan dette gøres her.
Resultatet vil altid være en søgning i alle bilens bulletiner, fordi kategori-valg bliver deaktiveret ved
ord-søgning.
7. Bulletin-nummer: Hvis du f.eks. fra Elektro Partners supportafdeling får at vide, at du skal slå
bulletin nr 999 op, så finder du den ved at udfylde dette felt. Der fremkommer selvfølgelig kun én
bulletin i listen, og opslaget er uafhængigt af bilvalget – dvs. at bulletinen bliver fundet uanset om
den tilhører den valgte bil eller ej.
Husk at bruge rullebjælken til at spole op og ned i listen.

Fanen: Serv.skemaer

Vi har indpakket servicedata fra Autodata på en mere overskuelig og enkel måde:
1. Skema-variant: Når man har valgt en bil, skal man nogle gange vælge mellem flere varianter, før
det rigtige sæt intervaller kan blive vist.
2. Hovedservicer + Supplerende servicer: Sæt kryds i de intervaller, du ønsker kombineret i listen
eller på udskriften.
3. Listen med arb.opgaver: Listen er resultatet af den interval-kombination, du har valgt. Kun få
arbejdspunkter har bemærkninger, som evt. slutter med ’…’. Se hele teksten ved at lade musen
hvile på teksten. Et ur-ikon i kolonnen”X.Tid” angiver, at du måske bør beregne eXtra Tid til denne
opgave ift. standard-tiden. Et grønt plus-ikon i kolonnen ”Sup” angiver, at dette punkt kommer fra
en supplerende service (som du har valgt). I kolonnen ”Udf” kan du sætte flueben, når arbejdspunktet er udført. Dette kommer med på udskriften.
4. Trykknapper: De 4 trykknapper foroven giver dig mulighed for: (1) Udskriv serviceskemaet til
printer. (2) Hop til evt. service-bulletiner, der måtte være til denne bil. (3) Vis vindue med
reservedele og tider - se pkt 5. (4) Se tidligere gemte serviceskemaer til evt. garanti-formål.
Her findes kun skemaer, hvis du ved udskrift sætter flueben i ”Gem i historik”.
5. Servicesag-vinduet viser kombinationen af tidsforbrug på forskellige opgaver og tilhørende
reservedele, der skal bruges. Du bestemmer selv, om du vil have medregnet tid til extra-opgaver,
og om du vil kalkulere med en tidsfaktor-justering i procent. Reservedelene kan også have ekstra
tekniske data tilknyttet (tryk på Info-ikonet for at se). Du kan indtaste et Rekv./Ordrenr, som også
tages med, hvis du eksporterer hele servicesagen til et andet system. Hvilket system du
eksporterer til, vælges som standard under ”Opsætning”. Knappen ”Kopiér sag” kopierer
servicesagen som ren tekst til udklipsholder.

Fanen: Typegodk.data

Når nye biler bliver typegodkendt i Danmark, får bilmodellen et typegodk.nr og tilknyttet oplysninger
som f.eks. tilladt vægt. Du kan se alle disse data i dette vindue.
1. Udskriv alle data på papir: Når du vil have listens data ud på papir.
2. Slå typegodk.data op på trafikstyrelsens website: Man kan se den originale typegodkendelsesformular fra Færdselsstyrelsen.
3. Kategori er en hovedgruppering af data.
4. Ledetekst beskriver liniens data.
5. Data kan nogle gange rumme flere bilers data, hvis typegodk.nr er tilknyttet flere bilvarianter af
samme bilmodeller. I så fald står begge muligheder samlet = xxx + yyy.
6. Kopier-ikoner gør det nemt for dig at kopiere data-teksten til udklipsholder.
Husk at bruge rullebjælken til at spole op og ned i listen.

Fanen: Fejlkoder

1. Fejlkode: Start her med at indtaste fejlkoden samt Enter.
2. Filtrér på bilmærke: Når en bil er valgt på forsiden, og du skifter til fanen Fejlkoder, så er bilmærkefeltet altid udfyldt, og din fejlkodesøgning søger kun inden for dette mærke. Du kan evt. skifte
bilmærket eller via kryds-knappen slette bilmærke-valget. Så søger du på alle bilmærker – fejlkoder
er nemlig ofte ens på tværs af bilmærker.
3. Fejlkode-listen: Søgeresultatet viser match-ikon, bilmærket, kategori, forklaringstekst, og evt.
fodnote, hvis der er flere fejlkoder i forskellige situationer. Hvis en tekst er for lang og slutter med
’…’, lader du bare musen hvile over teksten, og så vises hele teksten.
4. Match-ikon: Søger man på f.eks. fejlkode ”12”, kan 012, 0012, P0012 og såmænd også 18 være
mulige resultater, fordi hvis 12 er et hextal (som visse testere bruger), så svarer det til værdien
18. Ikonet viser, hvordan fejlkoden er matchet til søgningen.
5. Bull-ikon: Ser du ikonet med den gule mappe i kolonnen ”Bull”, betyder det, at der er linket bulletiner
til netop denne fejlkode. Linien er også ekstra markeret med blå skrift. Klik på ikonet for at hoppe til
bulletinerne, der netop omhandler denne fejlkode.
6. Eget vindue: Dobbeltklik på en linie for at vise en fejlkode mere overskueligt og med fuld tekst.

Fanen: Funktioner

4 vigtige funktioner findes under denne fane:
1. Værktøjskasse: Vi har her samlet alle diverse generelle bulletiner, som ikke er specifikke for
bestemte biler. Det kan være hjælpeformularer, tandremsinfo, tanktømning osv.
2. Formler: En stor samling omregningsformler, hvor 1 til flere input-værdier kan omregnes til en
ønsket output-værdi.
3. Årgang i stelnr: Nogle bilmærker har et system i deres stelnr, så man kan regne ud, hvornår bilen
er produceret. Her finder du forklaring på hvordan man finder køretøjets årgang ud fra
stelnr/chassisnummer. Læs den øverste forklarende tekst og find værdi i tabellen.
4. Links: Henvisninger på internettet, hvor en mekaniker kan finde ekstra hjælp til mange bilmærker.
5. Kategori: Alle 4 funktioner har opdelt deres data i kategorier, og derfor åbner kategori-listen sig,
når man trykker på en af de 4 store knapper. Til ”Årgang i stelnr” er valg af bilmærke selve
kategorien.
6. Online priser: Denne trykknap vises kun under ”Links”. Se her en oversigt over, hvad det koster at
få adgang til bilfabrikanternes egen online adgang.

Fanen: Hotline

Har du brug for hjælp, må du gerne indsende et bilteknisk eller IT-teknisk spørgsmål til os, og har du et
Tip, andre kunne få glæde af, er vi meget taknemmelige, hvis du kan sende det ind til os. Autofrontalen
gemmer alle dine hotline-sager, så du kan genfinde svar fra tidligere sager. Du får svaret her i
programmet og vi kan vedhæfte dokumenter og billeder til vores spørgsmål og svar.
1. Ny sag / Redigér sag: Knapper til at starte en ny sag eller åbne en eksisterende. Du kan også
bare dobbeltklikke i sag-listen for at åbne en sag.
2. Vis Sager: Som udgangspunkt vises kun de ”Åbne” sager. Men du kan også vælge ”Bilens” sager,
som er tilknyttet det reg.nr som er valgt på forsiden. ”Historik” kan vise lukkede gamle sager så
lang tid tilbage, du vælger i den underliste, der dukker op, når du trykker.
3. Søgeord: Find alle de sager, som indeholder dit søgeord.
4. Sagnr: Hvis supporteren referer til et bestemt sagnr, kan du slå det op direkte.
5. Saglisten: Listen med de sager, der passer til dine valg.
6. For neden: Til venstre vises, hvor mange sager dit firma har i systemet, og til højre er der 3
knapper: ”Hotline Info” åbner et vindue med detaljeret driftsstatus, åbningstider m.m. fra hotlineafdelingen. ”Opdatér liste” tvinger Autofrontalen til at forny saglisten og alle status – kan bruges
hvis du f.eks. har fået en SMS om svar, og Autofrontalen er nogle sekunder forsinket om at vise, at
der er kommet et svar. ”Fjernstyring” åbner for fjernstyring, når en supporter beder om det.
7. Sag-vinduet: er et stort vindue (vist formindsket foroven). Lysegrønne felter er statusfelter, som du
ikke skal udfylde. Tryk på knappen ”Personliste” for at oprette persondata på dig selv som spørgsmålsstiller – så kan du vælge dit navn ved næste spørgsmål og ikke behøve at udfylde mobilnr /
email hver gang. Bestem selv, om du vil adviseres på SMS/email, når der er kommet et svar i
Autofrontalen. Det hvide felt forneden til venstre er der, du skriver dine spørgsmål. Den store liste
til højre viser hele ”samtalen” med alle spørgsmål og svar. Knappen ”Upload fil” gør, at du kan
sende billeder m.m. ind til os. Knappen ”Udskriv” printer hele sagen ud på papir. Nederst til højre
er dokument-listen, som du kan åbne for at åbne de dokumenter, vi har sendt til hinanden.

Opsætning af Autofrontal

Øverst til venstre i Autofrontal finder du Opsætnings-knappen:
1. Forstørrelse i procen: Autofrontalens hovedvindue kan forstørres, hvis man har en stor skærm.
2. Adgang til Autodata: Her kan du se, hvilken ”Autodata Online” adgang, ElektroPartner har tildelt dit
login. Normalt startes Autodata i din standard-browser, men hvis du ønsker altid at bruge ”Internet
Explorer”, kan du overstyre dette ved at sætte fluebenet.
3. Web-login: Elektro-Partner kan til dit login tilkoble linkknapper i toppen af hovedvinduet til
webkataloger og andre systemer. Hvis man automatisk kan logge på et af disse systemer med et
brugernavn og password, udfyldes disse data her.
4. Linkfil: Hvis anden software er integreret til AutoFrontal ved at bruge data på den sidst valgte bil,
skal du aktivere dannelse af linkfil til andre programmer. Du kan også angive konkret sti, hvis
linkfilen skal placeres i en anden mappe end den, AutoFrontalen er installeret i.
5. Service-skemaer: Du kan indstille en bruger-tidsfaktor og standard-grossist, der bruges når du
åbner ”Reservedele+Tider” vinduet. Der er muligheder her for integration med anden software.
6. Serviceskema-udskrift: Denne er meget flot fra Autofrontalen. Hvordan du tilpasser udskriften
beskrives detaljeret i eget hjælpedokument – tryk på den store knap ”Guide til tilpasning”.
7. Hotline-personer: Opret dig selv som en person med mobilnr og emailadresse og dine
præferencer mht. at modtage adviseringer af svar på dine spørgsmål på SMS/Email. Så kan du
ved hvert spørgsmål bare vælge dig selv i en liste, og så er disse ting udfyldt.

Kontakt-informationer

Elektro Partner A/S
Trehøjevej 2
7200 Grindsted
Tlf. +45 75 31 09 06
Fax: +45 75 31 02 41
Email: post@elektropartner.dk

