
Direktanmälan och Direktåtkomst är Bilvisions två tjänster som möjliggör 

enkel informationssökning och hantering för företag med fordons-

anknytning.

direktanmälan

Direktanmälan är en tjänst vi rekommenderar om du enkelt vill ändra i VTR. 

Exempelvis kan du registrera ägar- och inbyten, av- och påställning, kredit-

spärr eller hyrbilsmarkering. Du kan anmäla upp till 20 fordon på en gång.

 I Bilvisions Direktanmälan ingår också också en effektiv, dynamisk 

blankettservice där alla relevanta dokument din kund behöver inför ett 

ägarbyte skrivs ut i följd. Dessutom sparas de (försäljnings-, försäkrings, 

efterkontrolls, akutfax och MRF-dokument) i Bilvisions dokumentarkiv 

under fem år. 

Utöver detta kan du även;
•	 Teckna fordonsförsäkringar med samtliga större försäkringsbolag  

utan krångliga försäkringskoder.

•	 Teckna bilgarantier med de flesta stora aktörerna.

•	 Enkelt och smidigt genomföra efterkontroller och släcka tvåor.

•	 Hantera avregistreringar och producentansvar inför skrotning.

•	 Annullera eller korrigera ägarbyten som gjorts samma dag. 

•	 Via akutfax ändra en utförd direktanmälan. 

•	 Leasingspärr och kreditmarkering av fordon.

•	 Ändra kreditköp.

•	 Beställa registreringsskylt och registreringsbevis. 

direktåtkomst

Med Direktåtkomst kan du hämta följande uppgifter om brukare, ägare och 

om fordonet. Information hämtas främst från VTR. Vi kompletterar dessu-

tom med tilläggsinformation från tredjepartsleverantörer för att förtydliga 

svaren för dig. 

 

 

 

 

 

 

>> Se baksida för exempel på kundunika lösningar och några av de IT-system/företag  
      vi har systemintegration med.

direktåtkomst &  
direktanmälan via Bilvision

Komplett utbud av alla  
trafikregistertjänster från  
Transportstyrelsen. 

•	 Vid frågor eller  
funderingar; tillgång till  
Bilvisions kundtjänst med  
djup VTR-kunskap. 

•	 Anmärkningar på fordonet 
visas tydligt för användaren  
i Bilvisions portal.  

•	 Spara egna anteckningar 
på fordon som visas för din 
organisation. 

•	 Kompletterande tilläggs- 
information från andra  
informationsaktörer. 

•	 Skräddarsy vilken information 
som ska visas vid VTR  
sökningar – användaren kan 
välja visa de resultat denne 
jobbar mest med överst i 
portalen. 
  

•	 Skapa ”kom-ihåg-listor” som 
visar de senaste fordons- 
sökningarna. 

•	 Anpassa rättigheter och 
inställningar på användarnivå 
specifikt för de anställda. 

•	 Förenklat gränssnitt för akut-
fax med exempelvis förifyllda 
fält. 

•	 Integration med flertalet 
affärssystem inom fordons-
branchen.

fördelar

Behöver du snabbt och enkelt hämta information om fordon, ägare 
och förare? Vill du registrera ägarbyten, inbyten, av- och påställn-
ing, göra en efterkontroll eller teckna försäkring? Då kan Bilvision 
erbjuda tjänsterna Direktåtkomst och Direktanmälan – båda med 
kopplingar mot Transportsstyrelsens vägtrafik- och körkorts-
register (VTR). Dessutom erbjuder vi vid efterfrågan, möjligheten 
att via systemintegration skräddarsy lösningar utefter din verksam-
hets behov och önskningar.
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Brukare:
• Namn
• Adress
• Telefonnr.
• Org. nr sökning
• Filial nr. sökning

Ägare:
• Kontaktuppgifter
• Telefonnummer
• Mailadresser till  
   kredit- och leasing 
   bolag

Fordon:
• Grund- och  
    tilläggsinfo.
• Ägarhistorik
• Utökad teknisk  
    information samt  
    besiktningsinfo.

• Dispenser m.m.
• Saluvagn
• Avställningsperioder
• Tillfälliga registreringar
• Chassi nr. sökning



•	 Polestar produktinfo till köpare av optimerbara bilar. 

•	 Automatiskt ifyllda och lagrade blanketter. 

•	 Fakturaunderlag lastvagnar. 

•	 Hämta/bearbeta uppgifter ur VTR, olika filformat. 

•	 Applikationer för släckning av tvåor på intranät. 

•	 Kampanjverktyg - uppföljning. 

•	 Sammanställning av uppgifter i eget dokument inkl. arkivering. 

•	 Egna varumärken begagnatgarantier från Volvia. 

•	 Förenkla inbyte av konsignationsfordon

Här är några exempel på de IT-system/företag Bilvision 
har systemintegration med:

Och här är några exempel på skräddarsydda lösningar:

>> Kontakta oss om du vill veta mer: info@bilvision.se

direktåtkomst &  
direktanmälan via Bilvision


