
Profesjonell DeleService

Erwin og digitalt servicehefte



Hva er erWin?

erWin er det samme som ELSAPro, men som kan 
benyttes av verksteder som ikke er sertifiserte 
for våre bilmerker. 



Hva finnes i erWin?

• Teknisk produktinformasjon

• Reparasjonshåndbok

• Strømskjema

• Selvstudiehefter

• Kjøretøydiagnose

• Servicenormer 

Krever betalingsabonnement



Hva finnes i erWin?

• Elektronisk servicehefte (for biler som har det)

• Servicehistorikk

• Serviceskjema

• Registrering av service

Gratis – ikke 
behov for 
abonnement



Elektronisk servicehefte

For å sikre at servicehistorikk på våre bilmodeller blir 
ivaretatt på en sikker måte bør alle frittstående 
verksteder som utfører service på våre biler (med 
elektronisk servicehefte) registrere servicen på erWin. 
Det er svært fordelaktig for bileier og evt fremtidig bileier 
at all servicehistorikk er lagret på ett sted.
På de neste sidene følger en veiledning for hvordan et 
frittstående verksted skal registrere en service. 



1. Gå inn på nettsiden 
www.pds.no

2. Velg «service og 
reparasjon» i menyen

http://www.pds.no/


3. Scroll ned og velg det 
aktuelle merket



4. Velg ønsket språk 

5. Velg «produkter og tjenester» 
6. Velg «digitalt servicehefte»



7. Skriv inn chassisnummer

8. Trykk på «søk»

9. Trykk på «åpne DSP»



10. Informasjon om siste 
servicetype, dato for utførelse og 
km.stand må tas med til neste steg  

11. Trykk «opprettelse av servicejournal»



12. Legg inn aktuell km.stand

13. Informasjon om siste servicetype, 
dato for utførelse og km.stand fra 
pkt 10 legges inn her

14. Trykk «fortsett»



15. Velg den service som 
skal utføres

16. Trykk «Fortsett»



17. Kryss ut ALLE kryssene under «skal utføres»

18. Trykk «opprett»



19. Kryss av de ekstra servicepunkter som skal utføres
20. Trykk «opprett»



21. Her finner du serviceskjema. Trykk på «opprett servicedokumentasjon» 
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22. Her kan det legges inn tekst med anbefalt reparasjon ved neste service 

23. Trykk på «skriv ut og lagre»



25. Her er det mulig å velge fra historikken det man ønsker å skrive ut
Det er kun mulig å skrive ut komplett servicehistorikk for de servicer man selv har gjort og registrert

24. Nå er servicen registrert. Endringer kan gjøres neste 10 dager.
Skal endringer gjøres trykkes det på det røde krysset som sletter 
den registrerte servicen. Deretter må verkstedet registrere 
servicen på nytt.  
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26. Servicedokumentasjonen skrives ut og legg inn i servicehefte.


