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Finn kjøretøy Rapportfunksjonen Finn kjøretøy er utviklet for å gi deg en rask og samlet oversikt 
over det kjøretøyet du ønsker å se nærmere på. 

Selve rapporten lages med opplysninger om kjøretøyets registreringsdata, tekniske 
data samt en fullstendig registreringshistorikk. 

Rapporten kan lages direkte på ofvstatistikk.no, eller den kan konverteres til en PDF 
som du så kan skrive ut. 

1. Søkefelt – Tast inn registreringsnummer eller understellsnummer på kjøretøyet 
du ønsker å lage en rapport på. 

2. En liste med søkeresultater vil automatisk oppdateres i søkefeltet ut fra hva du 
skriver inn. Tast inn minimum tre karakterer for å aktivere søket. 

3. Søkehistorikk – I listen «Dine siste søk» kan du se og laste opp igjen kjøretøy du 
har søkt på tidligere. 

4. Eksport til pdf – Her kan du eksportere den rapporten du har søkt opp til PDF, 
slik at du for eksempel kan skrive den ut. 

Ole Nordmann
Alle biler AS
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Ole Nordmann
Alle biler AS

Finn kjøretøy fra øvrige rapporter 
Har du laget et uttrekk med rapportvisning Pr. kjøretøy, kan du hente fram 
kjøretøyrapporten for et hvilket som helst kjøretøy i uttrekket ved å klikke på kjøretøyet 
og velge Finn kjøretøy (understellsnummer):

Bruke rapporten direkte fra ditt CRM-system
Du har mulighet til å lenke direkte til kjøretøyrapportene fra eksterne systemer, for 
eksempel fra et CRM-system.

Alle rapporter kan åpnes via følgende URL (nettadresse), hvor understellsnummeret 
for det gjeldende kjøretøy erstatter x-en i nettadressen:

http://www.ofvstatistikk.no/understellsnummer/x 

Merk at alle rapporter genereres live (direkte), som følge av lenken. Det er derfor ikke 
nødvendig å ha laget rapporten først, for å kunne lenke til den.

Spørsmål?
Du kan alltid kontakte oss dersom du har spørsmål i forbindelse med bruken 
av systemet, eller i forhold til denne veiledningen.

Vi er klare til å hjelpe deg, enten på telefon eller e-post.

Telefon: +47 24 11 12 30

e-post: firmapost@ofv.no

http://www.ofvstatistikk.no/understellsnummer/x 

