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Novinky pro prodej vozů
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Pakety

◼ Pakety místo doplňků – zahrnuty do kalkulace vozu, možnost 
aplikace slevy

◼ Pakety místo popisu požadavků na servis

Funkce Pakety:
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◼ Vybrané pakety - přenos do prodejní zakázky (každý paket do samostatné 
položky), včetně prodejní ceny paketu. Cena paketu může být nulová i 
nenulová. Pak funkce

◼ Vytvoření servisní zakázky zpracuje všechny pakety v položkách prodejní 
zakázky s nenulovou cenou 

◼ Generování repase zpracovává všechny položky s pakety s nulovou cenou

◼ Obě funkce generují servisní zakázku s rozpadem paketů na jednotlivé složky –
práce a díly. 

◼ Opakované spuštění některé z těchto funkcí - zpracovány pouze ty pakety, 
které ještě nebyly přeneseny do servisní zakázky. Na každé položce s paketem, 
který již byl zahrnut do servisní zakázky, je vidět vazba na tuto servisní zakázku.

◼ Funkce Pakety - registrace jak pro nové vozy (objednávky), tak pro bazar (ojeté 
vozy i ojeté vozy k prodeji)

Pakety
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◼ Nová třída Evidence klíčů:

Evidence klíčů
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◼ Připojení klíče do servisní nebo prodejní zakázky - ručně:

◼ Na výběr - pouze volné klíče vybrané provozovny 

◼ Připojený klíč - přenesení ze zakázky (prodejní či servisní) i na kartu vozu

◼ Uvolnění klíče je automatické, zajišťují je vybrané funkce:
• Přeskladnění
• Fakturace
• Předání vozu zákazníkovi

◼ Používání evidence klíčů - konfigurovatelné pro jednotlivé provozy ve firmě 
(prodej, bazar, servis; v případě zájmu možno rozšířit i na půjčovnu)

Evidence klíčů
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◼ Pro rezervaci vozů - nová pole na prodejní zakázce:

◼ Plnění polí - funkcí Rezervace vozu, vyžaduje vyplnění stejnojmenných 
vstupních parametrů:

◼ Ukončení rezervace - funkce Ukončení rezervace vozu – ručně nebo 
automaticky po uplynutí doby, na kterou je vůz rezervován

◼ Funkce smaže všechny tři údaje ze zakázky a přenese je do záznamu 
třídy Historie rezervací vozu

Rezervace vozů
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◼ Historie rezervace vozu:

◼ Vazba historie rezervace na vozidlo a zakázku - možnost vyhodnotit zájem o 
vozidlo ze strany zákazníků 

◼ Rezervace je vhodné využívat jak u skladových vozů tak u vozů v bazaru.

Rezervace vozů
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Evidence předváděcích jízd

◼ funkce Předváděcí jízda  - generovaný záznam umožňuje:

◼ vybrat v databázi již uloženou 
organizaci a/nebo kontaktní osobu 
nebo zadat zákazníka pouze textem 
bez uložení do databáze

◼ zapsat hodnocení vozu (výběr z 
hodnot nebo slovní) 

◼ dle vazby na zakázku hodnotit zájem 
o vůz

◼ dle vazby na prodejce hodnotit 
aktivitu prodejců

◼ spojit s tiskem případných dokumentů
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◼ Nově funkce Výdej DEMO vozu generuje
◼ výdejku vozu ze skladu, navíc i 
◼ záznam do třídy Dopravní prostředek a jeho propojení na Vozidlo
◼ záznam do třídy Zařazovací protokol a jeho propojení na Dopravní 

prostředek

◼ Vygenerovaný zařazovací protokol splňuje všechny náležitosti tak, 
aby z něj mohla být po doplnění aktuální prodejní ceny generována 
i karta majetku. 

◼ Propojení mezi vozidlem a dopravním prostředkem odpovídá 
požadavkům na následné vyřazení vozu z majetku a jeho prodej 
prostřednictvím původní zakázky

Výdej DEMO vozu do majetku
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◼ Nově je možné generovat pomocí funkce Vytvoření zálohy  více záloh na vůz

◼ Při každém dalším spuštění - upozornění:

◼ Okno funkce Zrušení zálohové fakturace - doplněna částka zálohových faktur:

Zálohy na vůz
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◼ Automatické generování daňového dokladu k záloze – funkcionalita 
je spojena s úhradou zálohy, bez ohledu na to, jak byla úhrada 
provedena.
Konfigurace funkcionality:
◼ výčet pořadačů záloh, pro které chceme automaticky generovat daňové 

doklady (nejen zálohy na vozy!)

◼ automaticky vyloučeny zálohy k ojetým vozům bez odpočtu

◼ Automatické generování dobropisu k daňové záloze – funkcionalita 
je spojena s konečnou fakturací vozu v případě prodeje na leasing; 
je-li nastaveno automatické párování záloh, páruje se k realizační 
faktuře nedaňová záloha

Daňové doklady k zálohám
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◼ Příklad využití:
◼ (spuštění funkce Fakturace prodeje vozu + ) 

◼ aplikace šablony na vygenerovanou FV +

◼ uložení obrazu FV do PDF  + 

◼ připojení PDF k vygenerované FV

◼ Aplikace šablony – pomocí funkce, 
která se odkazuje na konfiguraci:

Archivace dokladů
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◼ Úpravy konfigurátoru NV v IS Helios:
◼ Vybraná barva se přenese i do vztahu Barva na hlavičce nabídky či objednávky
◼ Vyberu-li barvu, ostatní výbavy typu Barva jsou v konfigurátoru nepřístupné

◼ Automatické otevření objednávky po realizaci příjemky 

◼ Automatický tisk příjemky po realizaci příjemky

◼ Automatický výpočet marže pro vykoupený vůz – zadám-li nákupní i 
prodejní cenu, funkce Zahájení prodeje vygeneruje do návazného 
dokladu řádek s nákupní cenou i řádek s marží

◼ Označení stornovaných zakázek v názvu 

(funkce Zrušení zahájení prodeje - Bazar):

Další drobná vylepšení



Děkuji vám za pozornost

Hana Dolejšová, dolejsova@infonova.cz
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