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Charakteristika a 
předpoklady 

Nástroj pro podporu evidence prodloužené záruky a jejího 
následného využití při servisu vozidla 

 

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios 
Green verze 43 
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Evidence prodloužené záruky 

Nové atributy na záznamu třídy Prodejní zakázka, pořadač typu 
Objednávka: 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty zadané uživatelem jsou dále zpracovány při fakturaci 
obchodního případu 

 3 



© 2013 INFO NOVA 

Prodloužená záruka  
na kartě vozu 

V rámci fakturace jsou informace o záruce jsou uloženy v kartě 
vozidla: 
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Akce a závady na vozidle 

V rámci fakturace se generuje informace o prodloužené záruce i 
do pořadače Akce a závady na vozidle: 
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Dodatečné doplnění a změna 
prodloužené záruky 

pomocí funkce Aktualizace hodnot ukončené zakázky: 

 

 

 

 

 

Funkce doplní/upraví informace do objednávky, vozidla i do 
záznamu Akce a závady na vozidle 

Změna v údajích přímo na vozidle se zapíše do záznamu Akce a 
závady na vozidle, objednávka zůstane beze změny 
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… vůz přijel do servisu … 

… přijímací technik zadá VIN: 
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Servis - pokračování 

Výběr položky s prodlouženou zárukou v okně Akcí způsobí 
přenos informace o prodloužené záruce až do zakázkového 
listu: 

 

 

 

 

 

Pro opakované vyvolání okna Akcí na servisní zakázce – funkce 
Akce a závady na vozidle 
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Prodloužená záruka  
u vozu „z ulice“ 

Informace o prodloužené záruce i na servisní zakázce – příjem: 

 

 

 

 

 

Funkce Přijmuto přijímacím technikem uloží informace o 
prodloužené záruce zadané v servisní zakázce do karty vozu a 
zároveň vygeneruje záznam v pořadači Akce a závady na 
vozidle 
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Ukázka 

1. praktická ukázka: 

 

 

2. praktická ukázka: 
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ZKUŠENOSTI – STABILITA - PROFESIONALITA 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Hana DOLEJŠOVÁ 

dolejsova@infonova.cz  

www.infonova.cz 


