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1.

ONLINE HJÆLP

Du kan kontakte håndværkskoordinator Tonny Joost eller skadebehandler Maria Sibbesen i GF
Huset og få hjælp direkte på din egen PC skærm - uanset hvor du befinder dig i landet - blot
du sidder ved din/en PC.
Download programmet TeamViewer gratis herunder;
https://www.teamviewer.com/da/
1. Installer programmet jvf. vejledningen.
2. Start programmet via TeamViewer ikonet.
3. Ring op til Maria/Tonny.
4. Oplys Dit ID og adgangskode.
5. Så logger vi direkte på din PC og begge parter kan nu tale/se hvad der sker på skærmen.
6. Sessionen afsluttes ved at vi logger af igen.
Bemærk venligst at vi kun tilgå din PC når du giver os adgang.
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2.

FØRSTE LOGIN I ECB

Første gang du logger på Scalepoint ECB, skal det ske via den tilsendte email fra GF Forsikring
- ved login kan man som en lille egenkontrol, lige se sit eget navn øverst I skærmbilledet.
1. Du skal skrive et brugernavn samt et kodeord – du kan så vælge enten at;
Registrer som ny bruger.
2. Eller hvis du/firmaet arbejder for flere forsikringsselskaber - så skal man vælge at;
Registrer som eksisterende bruger.
Nu skulle du gerne være kommet på Scalepoint ECB
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3.

OPRET EN SAMLET FORSIDE I ECB

Du kan oprette en forside til ECB oversigten over alle jeres skader/opgaver;
Du skal blot logge direkte på forsiden ved at trykke på nedenstående link;
http://entry.scalepoint.com/ecx/host
Herefter skal du gemme linket til forsiden som en favorit i din internet browser og hvis I
arbejder for flere forsikringsselskaber kan I nu se alle sagerne og selskaberne.
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4.

ECB´S GRUNDLÆGGENDE OPBYGNING

ECB-systemets opbygning
Grundreglen som ECB-bruger er;
Start med at kigge i venstre side af skærmbilledet – under genvejen/guiden ”Mine opgaver”
som det allerførste.
Her vil man blive guidet igennem ved at trykke direkte på ikonet eller teksten med musen.
Tidsfristen/teksten vil blive rød når opgavens deadline er overskredet – man kan dog ændre
opgavens deadline ved at trykke på uret/datoen og give en begrundelse for udsættelsen.
Alternativt kan man benytte Fanebladene Police, Skade, Rapport, Services, Afregning,
Deltagere, Beskeder, Filer.
Eksempler:
Her er der opgaven ”Opret tilbud”.

Her er der opgaven ”Takseringsfaktura”.

Herunder er der f.eks. ingen opgaver hos dig der venter.
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5.

AFTAL TID MED KUNDEN

Aftal dato og tidspunkt for besigtigelsen med kunden.
Tryk på ikonet/teksten Aftal besøg

Udfyld oplysningerne dato og tidspunkt
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6.

UDSKRIV EN TOM AFTALESEDDEL – HVIS I BENYTTER DEN?

Tryk på Teksten i ikonet under Mine opgaver – BEMÆRK; aftalesedlen ikke er et krav mere!

ELLER
Tryk på fanebladet Skade og i højre side af skærmbilledet på fanebladet Skade får du nu
mulighed for at udskrive en tom aftaleseddel som du f.eks. kan udskrive inden besigtigelsen.
Faneblad Skade

Tryk Udskriv aftaleseddel – hvis du vil have aftalesedlen ud til kunden i A4 format, så kan
man evt. underskrive den indgåede aftale på stedet med kunden.
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Vælg/Tryk Udskriv tom aftaleseddel

Efter aftalen er oprettet ændrer skaden igen status under Mine opgaver og Besigtigelsesrapporten kan efterfølgende oprettes.
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7.

HENVIS OPGAVE TIL KOLLEGA I FIRMAET

Herunder er det en skade der afventer aftale om besøg har du 3 muligheder; Aftal besøg,
Henvis til bruger og Udskriv aftaleseddel.

Hvis man internt vil henvise opgaven til en anden bruger i firmaet eller på kontoret.
Dog kun muligt hvis I har flere firmabrugere tilknyttet i ECB – ellers vil du kun kunne se en
bruger jf. billedet herunder.
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8.

EFTER BESIGTIGELSEN – UDARBEJD BESIGTIGELSESRAPPORT

Når skaden er besigtiget skal der udarbejdes en kort og præcis Besigtigelsesrapport til kunden
og GF Forsikring incl. relevante fotos.
Den skal altid sendes til kunden via Beskeder eller alternativt som almindelig post.
Se venligst Minihåndbog GF Netværk for retningsliner for besigtigelsesrapportens indhold.
Tryk på ikonet/teksten Besigtigelsesrapport og udfyld rapporten – skal ske før end ikonet
med datoen bliver rødt lige som herunder;
En Besigtigelsesrapport der ikke er forsinket

En forsinket Besigtigelsesrapport
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Udfyld Besigtigelsesrapporten og brug knappen Næste – bemærk at man her kan sætte
flueben – hvis opgaven vurderes at være under nævnte beløbsgrænse ”Start opgaven” her er
det 15.000 kr. – så overgår skaden direkte til Færdigmeld reparation.
Tag altid stilling til dækningen – ved valg af Dækning: Uafklaret skal du sende en note til
sagsejeren bagefter – ellers får GF ikke besked om en Uafklaret Besigtigelsesrapport.
Man bliver dog advaret af en popupbesked;

Tilføj/upload evt. fotos – hvis det ikke allerede er gjort
10
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Status ændrer sig igen
Skaden er nu klar til Reparationstilbud - med en deadline for tilbuddets indsendelse når
omfanget er kendt/blotlagt.
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9.

BESIGTIGELSESRAPPORTEN SKAL ALTID SENDES TIL KUNDEN

Når Besigtigelsesrapporten er udfyldt skal den altid sendes til kunden via Beskeder eller som
alm. post. Kunden skal altid være orienteret om skadens status/udfald efter dit besøg.
Vigtigt:
Opret derefter en Ny besked og bed kunden svare tilbage på beskeden om han/hun er
indforstået med aftalen.
Eksempel:

Eksempel på tekst til kunden incl. vedhæftning af Besigtigelsesrapporten:
Forsikringstager giver ved at svare på denne besked, med vedhæftet Besigtigelsesrapport,
tilladelse til at faktura for udbedring af skaden sendes direkte til forsikringsselskabet
for betaling.
Der tages forbehold for forsikringsselskabets endelige godkendelse af den besigtigede
skadesvurdering og økonomi.
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10.

INDSEND ET REPARATIONSTILBUD

Reparationstilbuddet indsættes i skadesystemet senest tre arbejdsdage efter selve
besigtigelsen er foretaget.
Alt efter omfang og behov for underleverandører osv., kan tre arbejdsdage godt være svært at
overholde mht. udarbejdelse af et fyldestgørende tilbud.
I disse tilfælde skal årsagen til, at tilbud ikke kan indsendes, fremgå tydeligt af besigtigelsesrapporten/reparationstilbuddet eller som UDSÆTTELSE med en besked i skadesystemet.
Kunden har altid ret til at indhente tilbud via egen entreprenør og tilbuddet fra kundens
entreprenør skal sendes direkte til sagsejeren; skadebehandler eller distriktstaksator.
GF Netværkshåndværkeren må IKKE bede om kundens tilbud eller selv modtage tilbuddet.
Tilbuddet skal udarbejdes i ECB og der skal tages højde for aldersafskrivninger i procent jf.
betingelserne – se venligst i tabellerne.
Du må dog godt benytte jeres eget kalkulations-og tilbudssystem – og oprette et tilbud som en
samlet linie i ECB.
Vigtigt:
Vælg altid at kigge i venstre side under Mine opgaver først.
Tryk på teksten/ikonet Integreret reparationstilbud (teksten kan være blå eller rød med
dato)
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Udfyld reparationstilbuddet – som er i 3 dele – først tilbud/overslag
Side 1
Vælg en overskrift dvs. et fag og ved eget fag vil jeres egen timeløn normalt automatisk
komme frem – husk at vælge enhed, mængde og evt. afskrivning (hvis der er afskrivning)
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Side 2
Her kommer selve tilbuddets indhold med arbejdsydelser (eller henvisning til tilbuddet i Filer)
og om kunden deltager i arbejdet samt evt. kundens eget arbejde eller helt eller delvis
kontanterstatning.
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Side 3
Er valg af forventet opstarts- og afslutningsdato – ELLER om kundens håndværker skal udføre
arbejdet (Flueben i Ekstern håndværker) eller skaden evt. skal afregnes som en samlet
kontanterstatning (mindre skader – under en beløbsgrænse på 8.000 kr.)

Skadens status ændrer sig til at GF/sagsejer skal godkende rapporten under ”Andres opgaver”

Når en rapport er godkendt af GF/selskabet vil det sådan ud:
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11.

KONTANTERSTATNING – HELT ELLER DELVIS

Du kan godt aftale en kontanterstatning med kunden enten helt eller delvist for skaden.
Typisk vil kunden måske kunne udføre dele af arbejdet eller leverer materialerne.
Kalkulationen ved delvis kontanterstatning – skal derfor opdeles i jeres arbejde og i kundens
eget arbejde og/eller udgifter.
I kan vælge to følgende poster for kunden som senere opdeles automatisk ved udbetalingen:
Kundens eget arbejde – opgjort i timer a 90,00 kr./time.
Kundens udgifter
– opgjort incl. evt. moms for materialer/udlæg etc.
Der regnes ikke automatisk med moms på disse to poster for kunden og derfor skal Kundens
udgifter være indsat med moms.
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Af tilbuddet skal det tydeligt fremgå om skaden afregnes helt eller delvist kontant – herunder
opdelt i timer og materialer jf. de to punkter under kalkulationen.
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Af Afregningssiden vil kontanterstatningen kunne ses – helt uafhængig af jeres prissatte
arbejde.
Reparation – er jeres arbejde incl. materialer.
Kundens eget arbejde – summen af deres timer.
Kundens udgifter
– summen af deres udlæg/materialer.
Hvis skaden afregnes delvist kontant dvs. både kontanterstatning og jeres arbejde – vælges
Opgør med reparation.
Hvis hele skaden skal afregnes kontant (skal være mindre beløb – typisk under 8.000 kr.) –
vælges Kontanterstatning.
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12.

ÆNDRE SENESTE BESIGTIGELSESRAPPORT

Man kan trykke på fanebladet Rapport – hvis en allerede udført rapport skal ændres.

Her får man mulighed for at se en evt. tidligere Besigtigelse eller et Reparationstilbud.

Man får mulighed for at oprette forskellige rapporttyper, og funktionen ”Klon rapport” dvs.
oprette en ny rapport baseret på seneste Reparationstilbud ved f.eks. ændret omfang, pris mv.

Hvis dækningen skal ændres i Besigtigelse fra Dækket til Afvist – så vælger man at
markere rapporttypen Besigtigelse og derefter trykker på Klon rapport og retter afgørelsen.
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Vælg ny/anden Dækning – (hvis den måske er forkert anført)
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13.

OVERSIGT OVER RAPPORTER OG KOPIER ET REPARATIONSTILBUD

Man vil altid kunne se en samlet oversigt over sine egne rapporter; Besigtigelse og
Reparationstilbud ved at vælge Fanebladet Rapport.

Eksempel oversigt over udarbejdede rapporter Besigtigelse og Reparationstilbud

Du har mulighed for at oprette forskellige rapporttyper, eller ”Klon rapport” som er oprettelse
af en ny rapport/tilbud baseret på et tidligere oprettet Reparationstilbud ved f.eks. ændret
omfang, pris mv. Enten ved at markere Reparationstilbud og trykke – Klon rapport = Kopi.
Eller via Opret og vælge i oversigten.
I begge tilfælde vil man kunne redigere sit tilbud/mængder mv.

Man vil ikke kunne redigere en Besigtigelsesrapport – når først der er indsendt
Reparationstilbud – det vil kræve en ny Besigtigelse via selskabet.
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14.

BESKEDER I ECB – SEND EN NOTE ELLER EN E-MAIL?

Man kan skrive til alle parter i en sag i ECB – og man kan sende/vedhæfte alle dokumenter på
sagen (filer som er uploadet og ligger under Filer eller som ligger på din egen PC).
Marker fanebladet Beskeder

Det er vigtigt at vælge om Beskeden skal være en Note eller en E-mail;

Vælg E-mail når der skal tages aktion af modtageren, og kræver at modtageren vælges!

Vælg Note når der ikke skal tages aktion og behøver ingen modtager, f.eks. sagsinformation,
eller dokumentation.
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Skriv din besked og vælg kun en modtager såfremt du ønsker at vedkommende skal gøre
noget aktivt. Kunden kan KUN se beskeder hvor man har valgt kunden på listen.

Man kan vedhæfte filer fra skaden eller fra sin PC - vælge Tilføj filer fra skaden, det ser sådan
ud.
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15.

UDSÆTTE EN DEADLINE – UNDER ”MINE OPGAVER”

Man kan udsætte enhver deadline ved at trykke på datoen/teksten og udfylde ny dato
samt altid skrive en årsag til udsættelsen.
Hvis deadlinen er rød er tidsfristen allerede overskredet.

Indsæt en ny fremtidig deadline
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16.

FÆRDIGMELD REPARATION

Når arbejdet er udført og kunden har accepteret udførelsen, skal man færdigmelde
reparationen.
Tryk på ikonet/teksten Færdigmeld reparation

Vælg Ja

Ny status på opgaven bliver så Faktura

Man kan altid ændre tidsfristen ved at trykke på datoen – ved evt. mindre forsinkelse.
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17.

OPRET FAKTURA/KREDITNOTA

Når opgaven er udført og færdigmeldt oprettes der faktura i henhold til aftalt pris/tilbud.
(Først skal man huske at færdigmelde reparationen for at man kan fakturere.)
Dernæst trykker man på teksten Faktura

Eller man kan vælge fanebladet Afregning

Her kan man få en oversigt over evt. tidligere afregninger faktura, afvisningsfaktura mv. på
denne skadessag.

Eller Tilføj udgift/Faktura/Kreditnota/Aconto
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Udfyld faktura med jeres eget fakturanummer og alle ydelserne hentes automatisk fra
Reparationstilbuddet (hvis det er opdateret) og man kan tilføje underbilag via Tilføj ikonet.
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På side to er der mulighed for at tilføje udgifter afholdt af kunden eller betalinger til kunden for
evt. eget arbejde mv.

Eksempel på takseringsfaktura

Under fanebladet Afregning kan man finde sin/sine faktura.

Man kan se sine faktura og om disse er afregnet.
29
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Når faktura er afsendt vil skadens status ændre sig til at selskabet skal godkende/afregne
fakturaen og Fakturaen afregnes og skaden lukkes herefter af selskabet
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18.

USPECIFICERET FAKTURA

Nogle gange er det ikke muligt at sende en Takseringsfaktura. Det kan være fordi at I har
været bestilt forkert på sagen, så I ikke har været bestilt til en Besigtigelse eller fordi at I er
blevet fjernet fra reparationen.
I nogle af disse tilfælde er skadebehandleren nød til at hjælpe jer med at ændre på sagen,
men i nogle tilfælde kan i bruge den uspecificerede fakturaen i stedet for Takseringsfakturaen.
Her kan I benytte den uspecificerede faktura:
I er ikke blevet bestilt til en Besigtigelse, men kun til et reparationstilbud og det er aftalt at i
kan sende en faktura for takseringen/tilbudsgivningen.
Her skal I ikke benytte den uspecificerede faktura:
I er blevet bestilt til besigtigelse, i har sendt besigtigelsesrapport men i er stadigvæk aktive på
reparationen.
Det er vigtigt at I ikke bruger den ”uspecificerede faktura” men at I beder om at blive fjernet
fra reparationen. Ellers bliver i ved med at stå som ansvarlige for reparationen og systemet
beder jer om at færdigmelde reparationen og sende en alm. faktura.
For at oprette en
uspecificeret faktura går du
ind under fanebladet ”Afregning”.
Under mine fakturaer klikker du på ”Tilføj udgift” og
der vælger du ”Opret uspecificeret faktura”.
Derefter skriver du jeres fakturanummer, redigerer i
linjerne hvis der er behov for det og klikker på ’OK’.
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19.

TILBUD SOM FAKTURA – START OPGAVEN

Som samarbejdspartner har I mulighed for at starte udbedringen med det samme (hvis I
vurderer at skaden er under ECB-systemets variable beløbsgrænse).
I kan derfor nøjes med kun at sende faktura, i stedet for både at sende faktura og
reparationstilbud, såfremt skaden er under beløbsgrænsen. Der skal dog altid være en
besigtigelsesrapport med dækning og fotos.
Det fungerer således:
1. I markerer at beløbet er under beløbsgrænsen (gøres på to forskellige måder - se
nedenfor).
2. I udbedrer skaden.
3. I færdigmelder skaden.
4. I opretter jeres faktura (som indeholder de oplysninger I normalt taster i jeres
reparationstilbud).
Hvis I er bestilt til både besigtigelse og reparation.
1. Hvis I er bestilt til besigtigelse markerer I med et flueben at I kan udbedre skaden under
beløbsgrænsen i besigtigelsesrapporten som tidligere nævnt under Besigtigelse.
Hvis I kun er bestilt til reparation.
1. Hvis I er bestilt til reparation vil ECB-systemet tage udgangspunkt i at I kan udbedre
skaden for beløbet.
2. I vil derfor få en ny opgave der hedder "Start opgaven" nede i venstre hjørne af
skærmbilledet.
3. Ved at klikke på "Start opgaven" skal I/du tage stilling til om I kan udbedre skaden under
beløbsgrænsen eller ej.
Hvis I vælger "Ja" bliver tilbuddet sendt som faktura og hvis I vælger "Nej" bliver I/du bedt om
at sende et almindeligt reparationstilbud.
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20.

ACONTOBEGÆRING PÅ STØRRE OPGAVER

Der kan indsendes en acontobegæring efter nærmere aftale med distriktstaksator, men kun
såfremt skaden strækker sig over en længere periode og samtidigt beløbsmæssigt har en
sådan karakter, at afregningen bør deles i to eller flere betalingsrater.
Man fakturere derfor kun en del af det aftalte og indsendte Reparationstilbud
Vælg Fanebladet Afregning

Vælg Acontoudbetaling

Udfyld aftalt Acontoandel

Betalingsfristen for 1. aconto kan ligeledes nedsættes fra netto 30 dage - efter aftale med
distriktstaksator/hovedkontoret.
33
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21.

MODTAGET FOR MANGE PENGE? TILBAGEBETALING

Det kan ved en fejl ske, at I får indbetalt et forkert beløb eller dobbelt honorar på jeres
firmakonto og gerne retmæssigt vil returnere beløbet til GF Forsikring.
Beløbet kan indbetales på GF Forsikrings konto og venligst påføre skadenummeret som beløbet
skal retur til.
Reg. 5051 Konto 1189842
På forhånd tak for hjælpen

På samme måde som man indsender en Acontofaktura - kan man oprette en Kreditnota.

34

Håndbog i ECB Scalepoint

22.

KUNDEN ORIENTERES LØBENDE ONLINE VIA ECB

Vores fælles kunde orienteres løbende via ECB og får bl.a. e-mail med et link til sagen ved
selve GF Forsikrings anlæggelse af sagen via GF hovedkontoret.
Kunden får kun Beskeder når du vælger kunden i Beskeder.
Herudover kan kunden tilgå sagen via det tilsendte link og løbende se skadens;
Status, Kontaktinformation og lidt Historik i form af aftalerne som I og GF taster ind i ECB.
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23.

BESTIL SELV SKADESERVICE

I kan nu i ECB selv bestille et skadeservicefirma såfremt det er påkrævet for skadestop eller
affugtning. Således er kunden og I meget hurtigere og GF ofte bedre hjulpet, men skal
benyttes med omtanke.
Man kan kun bestille skadeservice hvis man er Besigtigelsesansvarlig – dvs. I er blevet
rekvireret til at udarbejde en Besigtigelsesrapport og måske afgive et tilbud.
Under fanebladene vælger du Services

Nederst kan man trykke på Bestil Skadeservice

Tag stilling til om anmodningen er er akut/haster – lig med flueben, samt skriv kort besked om
den ønskede indsats demontering, affugtning mv.

Så tager Skadeservice kontakt til kunden og udarbejder rapport mv.
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24.

BESTIL SELV ANDET HÅNDVÆRKERFAG

I kan nu i ECB selv bestille et andet håndværkerfag til at bistå jer med opgaven og dermed
kun stå for eget fag. Således er kunden og I meget hurtigere og GF ofte bedre hjulpet, men
skal benyttes med omtanke.
Man kan kun bestille et andet håndværkerfag hvis man er Besigtigelsesansvarlig – dvs. I er
blevet rekvireret til at udarbejde en Besigtigelsesrapport og måske afgive et tilbud.
Under fanebladene vælger du Services

Nederst kan man trykke på Bestil reparationstilbud

Benyt kun GF Netværket og vælg det korrekte fag, samt skriv kort besked om den ønskede
indsats/opgave hos kunden.

Så tager Håndværkstaksatoren fra den nye fag kontakt til kunden og udarbejder tilbud.
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