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Mobilní aplikace pro SERVIS 
Princip 

Aplikace určená pro mobilní platformu s OS 
Android 

 

Primární cíl: „Poskytnou mechanikům pro ně 
podstatná data a umožnit jim jednoduše a 
strukturovaně komunikovat zpět do Heliosu 
o jejich činnosti“ 

 

DB HeG komunikuje s DB určenou pro PDA, 
jednotlivá PDA komunikují s centrální DB, 
odkud data směřují zpět do HeG 
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Mobilní aplikace pro SERVIS 
Rozsah funkcionality 

Informace o plánovaných zakázkách a jejich detailech 

Zpětná informace o zahájení práce na zakázce, její dokončení, či potřebě 
plánovat realizaci na další období 

 

Dynamicky generovaný dotazník pro více typů diagnostiky, variabilní dle 
značek a skupin modelů, konfigurovatelný v HeG 

Zpětná informace o zpracování a výsledcích dotazníku 

 

Informace o plánované struktuře práce technika pro daný den 

Zpětná vazba ve formě výkazu práce s vazbou na zakázky jako podkladem 
pro fakturaci 
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Mobilní aplikace pro SERVIS 
Rozsah funkcionality 

Integrace na Plánovací kalendář SERVISU => pohodlné ad hoc plánování 
pro dispečera 
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ARCHIVACE DOKUMENTŮ 

Ukázka 

Praktická ukázka 

Videa/PBR_mobservis_cut.avi
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Mobilní aplikace pro SERVIS 
Shrnutí 

„Klasická“, jednoduchá a funkční aplikace pro Andorid 

Nenáročné na HW infrastrukturu a „přenos“ dat 

Offline režim zabezpečí funkcionalitu i v podmínkách bez mobilního 
signálu 

Design přímo „na míru“ umožní efektivní, snadnou a jednoduchou 
práci 

 Benefit pro obě strany, dispečeři a vedoucí vidí co se děje a mají data, 
technici mají informace …. 

Stejně vhodné k nasezení do terénu i přímo na dílnu (tablet) 

Technik nemusí složitě a zdlouhavě zadávat data do HeG přes PC 

Úspora telefoní komunikace mezi dispečerem a technikem 
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ZKUŠENOSTI – STABILITA - PROFESIONALITA 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Pavel BRADÁČ 

bradac@infonova.cz  

www.infonova.cz 


