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Sette opp / klargjøre 
 

Opprette bruker hos OmBrukt 

 
Om der ikke er partner hos Ombrukt må dere sende epost til post@ombrukt.no. 
For å opprette API bruker må dere sende epost til support@reclaimit.com med sin partner ID. 
Om dere ikke har sin partner ID kan dere logge inn på https://ombrukt.reuseit.nu/ og se sin partner ID øverst til høyre. 

 
 

mailto:post@ombrukt.no
mailto:support@reclaimit.com
https://ombrukt.reuseit.nu/
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Aktivere integrasjon i MAB 

 
Oppsett for dette finnes i MAB Administrasjon → Elektronisk kommunikasjon → Ombrukt (Reuseit). 
 
Her skriver du inn ditt brukernavn (epostadresse), passord og Partner ID. 

 
 
Når det er gjort trykker du "Kjør rutinen / sett opp i Schedule". 
Trykk "Aktivere rutinen i Schedule" 
Deretter trykker du "Kjør rutine nå" for å se at integrasjonen er aktiv. 
 
Her har ting gått som det skal: 
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Bruk i MAB 
 

Sette opp butikkpartnere 

Dette er da Ombrukt-registrerte butikker du kan selge reparerte produtker til og disse videreselger til sluttkunde. 
 
Legg til eller søk frem butikken i ditt kunderegister. 
Trykk "Mer info" og velg fanen "Oppsett for kunde". 
Nederst har du et felt som heter "Partner ID hos Reuseit/Ombrukt"; her skal du sette inn partner ID til butikken. 
 
 

Reparere produkt som skal inn i Ombrukt-systemet 

Oppdragstype må være "Ombrukt" (kan endres/aktiveres i "Alternativer", "Administrasjon", "Andre registre", 
"Oppdragstyper". 
 
I "Fullføre service" får du da opp nye felter/rullgardinen i høyre delen av vinduet. 
 

Først velger du hvem du skal selge produktet til; butikkpartner eller 
sluttkunde. 
 
Du må også fylle ut gjenbrukspartner, merke og resetn av feltene. 
 
 
Trykk til slutt "Registrere produkt i Ombrukt". 
 
Om registreringen var velykket vil også MAB opprette varen i 
vareregisteret. 
 
Dersom du har valgt å selge dette til en registrert butikkpartner vil 
MAB automatisk opprette salgsordre til denne butikken på ønsket 
beløp. 
Om du skal selge til en annen kunde oppretter du ny salgsordre og 
søker på enten modell eller "Ombrukt" og får opp treff. Velg riktig 
produkt og få frem liste over serienumre. 
Fullføre salgsordre som normalt; da vil salget også registreres 
automatisk i Ombrukt. 
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Ombrukt forsikring 

Hva dekkes? 

- Premie er 7,8% av servicebeløpet. (Husk på legge på eventuelle kostnader mot sluttkundens service om du ønsker dette). 
- Forsikringen dekker én betalbar reparasjon på produktet innen 2 år. Husk da å registrere egenandel som egenandel mtp 
MVA etc. 
- Verksted får utbetalt et gitt beløp uavhengig av reparasjonens størrelse (sjekk avtale) som skal dekke denne reparasjonen. 
NB! Vilkår kan endres, sjekk avtale. 
 

Hvilket produkter gjelder det? 

- Gjelder for produktet som er mellom 5 og 8 år fra salgsdato (dette er nøyaktig 5 og 8 år fra salgsdato til registrert 
dato – på dagen.) 

- Gjelder TV'er over 40" (varegruppe 315, 326-329, 336-339, 388-389) 
- Gjelder store hvitevarer (varegruppe 1005-1066, 1110,1152, 1210-1230, 1310-1339, 1349-1354, 1410-1430) 

 
Produkter som ligger innenfor disse rammene vil være påkrevd registrert i Ombrukt forsikring dersom oppdragstype er 
"Betalbar". 
 
For å identifisere om produktet skal inn i Ombrukt forsikring vil det derfor, ved aktivering av Ombrukt forsikring, bli krav til 
utfylt varegruppe (dersom produktet er innenfor 5-8 år) og salgsdato (dersom produktet er innenfor varegruppene 
ovenfor). Dersom både salgsdato og varegruppe er blank blir minst en av disse påkrevd for å identifisere om produktet skal 
forsikringes; dersom produktet skal forsikres er begge feltene påkrevd. 
 
 

Rapportering 

I oppsett for aktivering av Ombrukt forsikring kan du velge om visning av produkter til Ombrukt forsikring skal vises i 
varslingssenteret. Dette er anbefalt da det åpner for at du kan fullføre service uten å registrere produktet i Ombrukt 
forsikring med en gang. Dette gjør igjen at du også kan fullføre fra Android. 
Aktivering av visning i varslingssenteret krever også at varslingssenteret vises på høyre delen i Verkstedsystemet, ikke som 
eget vindu. Dette åpner også for ytterligere detaljer i varslingssenteret. 
NB! Dersom produktet skal registreres i Ombrukt forsikring så er det også krav til at det registreres. Manglende 
overholdelse kan få konsekvenser fra f.eks Ombrukt. 
I varslingssenteret får du opp egen visning over hvor mange produkter som skal registreres. Du fyller ut de påkrevde feltene 
og trykker knapp for å registrere Ombrukt forsikringen. 
NB! Om kriteriene er til stede vil det sendes ut varsel dersom registrering ikke er gjort innen 7 kalenderdager. 
 
 

Oppsett av forsikring-uplift i MAB 

 
Oppsettet kan man finne via Verkstedsystem → Alternativer → Administrasjon → Verksted → Priser – uplift. 
 
Trykk her på Legg til og fyll deretter ut felter slik som dette (bildet er klippet for å få plass). 

 


