PROCEDURA DE LUCRU DOSARE CROSS

In scopul incarcarii/descarcarii calculatiei Audatex in sistem Cross, utilizatorul Audatex preia in prealabil
dosarul Audatex de la asigurator prin metodele specifice fiecarui asigurator in parte.
Dosarul Audatex creat de catre asigurator trebuie sa se regaseasca in sectiunea Deschise (Fig.1).
Se verifica in acest dosar daca ultima calculatie contine piesele, operatiile si materialele ce urmeasa sa fie
importate in sistemul Cross.

Fig.1
Utilizatorul importa comanda de lucru din Cross in sistemul Audatex, rezultand un nou dosar Audatex
pentru seria de sasiu respectiva, pe langa dosarul preluat de la asigurator (Fig.2).

Fig.2
Pentru conversia dosarului Cross si asocierea parametrilor de calcul corespunzatori, trebuie definit
asiguratorul in acest dosar (Fig.3-4).
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Fig.3

Fig.4
Dosarul Cross intra pe procesul asiguratorului in cauza (Fig.5-6).

Fig.5
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De asemenea, in lista de dosare deschise, apare acum asiguratorul si pentru dosarul Cross (Fig.6).

Fig.6
Nota:
Pentru afisarea asiguratorului in lista de dosare, utilizatorul trebuie sa defineasca acest lucru cu ajutorul
butonului “Selector coloane” (Fig.7).
Setarea va fi activa doar in sectiunea Deschise. Pentru configurarea coloanelor in celelalte sectiuni (Intrari,
Trimise etc), se procedeaza similar.

Fig.7
Dupa conversia dosarului, se face identificarea vehiculului (Fig.8).

Fig.8
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In sectiunea Pret manopera, sistemul preselecteaza automat parteneriatul (in anumite procese se
selecteaza manual parteneriatul existent in lista “Parteneriate”) specific marcii si vechimii autovehiculului,
conform parametrilor de calcul stabiliti in conventia de colaborare (Fig.9).

Fig.9
Atentie!!!
Inainte de a efectua urmatoarea actiune, nu trebuie intrat in Detalii dauna/Qapter.
Pentru copierea daunelor selectate si acceptate de catre asigurator, se actioneaza butonul “Copiere dosar
din flux asigurator in Cross”, evidentiat in figura 10, selectand numarul de dosar corespunzator (in situatia
in care exista mai multe dosare pentru aceeasi serie de sasiu).

Fig.10
4
Aprilie 2021

Dupa preluarea daunelor din dosarul asiguratorului in dosarul Cross, acestea se pot vizualiza/verifica in
Detalii dauna/Qapter (Fig.11-12).

Fig.11

Fig.12
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In baza daunelor importate din dosarul asiguratorului, utilizatorul efectueaza calculatia in dosarul Cross
(Fig.13).

Fig.13
Calculatia obtinuta, ce se regaseste in sectiunea “Rezultat calculatie” se importa in sistemul Cross (Fig.14).

Fig.14
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