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Příprava ND na zakázku 
s použitím paketů a 
vyhledávání v CA Packets
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Vytvoření rozpočtu a objednání dílu z objednávky

◼ Již ve fázi objednání zákazníka je možné vygenerovat rozpočet a do 

něj vkládat pracovní pozice a náhradní díly

◼ Z rozpočtu je možné vystavit požadavky na náhradní díly

◼ Na formuláři objednávky a v celém procesu servisní zakázky je 

zobrazena disponibilita náhradních dílů – rezervované (k dispozici a 

vyhrazené pro zakázku) a objednané (poptávané)
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Vytvoření rozpočtu

Náhradní díly a 

pracovní pozie

Funkce Generuj rozpočet zakázky
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Dotažení dílů z paketu do rozpočtu

◼ Nad dokladem rozpočtu je možné použít funkci Pakety a fixní 

ceny, která spouští dynamické okno s výběrem paketů

◼ Pakety jsou filtrovány podle ZnačkaModel a Výrobce, dále je možné 

je filtrovat pomocí rychlého filtru nad sloupci

◼ Pakety je možné otevřít a zjistit co obsahují

◼ Nabízené pakety jsou pakety naimportované, vytvořené ručně a 

naimportované z CA Packets
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Funkce Pakety a fixní ceny

Spuštění funkce 

Pakety a fixní ceny

Filtrování paketů

Otevřený paket

Vybraný paket
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Vyhledávání CA Packets

◼Možnost vyhledávání odpovídajících paketů pro vozidlo dle VIN v 

CA Packets vystavovaných od ŠKODA AUTO a.s.

◼ Vybraný paket je importován do HeG do pořadače Paketů a k 

dispozici ve funkci Pakety a fixní ceny

◼ Paket je možné rovnou použít na zakázce a importovat

◼ Paket je možné pouze importovat
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Vyhledávání CA Packets

Spuštění fce CA Packets vyhledávání

Filtrování paketů

Vybraný paket

Detail paketu
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Vystavení požadavku na díly

◼ Z formuláře rozpočtu jsou použitím funkce Příprava ND na 
zakázku poptány, případně zarezervovány náhradní díly k zakázce
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◼ Položky práce, které jsou v rozpočtu zakázky je možné funkcí 
Přenos položek rozpočtu naplnit do dokladu SeZ dílna a odtud 
vytvořit servisní úkolku s těmito pozicemi. ND jsou na zakázku 
vydány standardním procesem

Dotažení práce z rozpočtu do SeZ dílna

../videa/SRV_ROn_priprava_ND_na_zakázku.avi
../videa/SRV_ROn_priprava_ND_na_zakázku.avi


Děkuji vám za pozornost

Radek Ondroušek, ondrousek@infonova.cz
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