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Novinky v rozhraních na 
externí systémy
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◼ Rozhraní v rutinním provozu

◼ Import objednávky nového vozu
◼ Po potvrzení ve VU2 je případ odeslán i do Heliosu

◼ Vznikne objednávka nového vozu dle VU2
◾Na záznamu je žurnál s informacemi o importu

◼ Zakládá organizaci zákazníka, není-li nalezena

◼ Aktualizuje ceníky
◾Model, volitelná výbava, barvy, potahy, ceny…

VU2 (Porsche ČR)
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VU2 (Porsche ČR)
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◼ Rozhraní v pilotním provozu

◼ Paketový modul
◼ On-line vyhledávání servisních paketů pro daný vůz
◾Tj. přímo dle VIN

◾Ale je možno zadat i obecný dotaz bez VINu

◼ Mezipaměť systému
◾Často opakované dotazy jsou ukládány

◼ Přímo z okna CA Packets lze vydat pakety na zakázku

◼ Archivace použitých paketů
◾Možnost importovat pakety bez jejich použití v zakázce

◾Historie paketů

CA Packets (Škoda Auto)
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CA Packets (Škoda Auto)
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◼ Rozhraní v pilotním provozu

◼ Přímý příjem na servis s podporou tabletů
◼ Naplánovaná zakázka, nebo nová

◼ Po vyplnění na tabletu přenos do Heliosu
◾Aktualizace dat vozidla (STK, Emise, tachometr)

◾Požadované opravy

◾Protokol v PDF

◾Fotky

◼ Nově plánována verze pro Android

Portable CheckIn (Škoda Auto)
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◼ Rozhraní ve vývoji
◼ Plánované nasazení 1/2015

◼ Export ojetých vozidel do portálu Škoda Plus
◼ Další z mnoha portálů

◼ Evidence stavu záznamu na portále

◼ Možnost automatizovaného přenosu
◾Odeslání vozu po vyplnění povinných údajů

◾Průběžná aktualizace, přenos nových fotografií

◾Smazání vozu z portálu po jeho prodeji

◼ Portál může sloužit jako „hub“ na ostatní weby
◾Dle konkrétní smlouvy dealera se Škoda Auto

ISOV (Škoda Auto)
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◼ Rozhraní ve vývoji
◼ Plánované nasazení Q2/2015

◼ Rozhraní na kalkulační systém pro pojišťovny
◼ Umožňuje kompletní ocenění opravy

◼ Včetně lakování

◼ Proces zpracování:
◼ Zakázka (případ) je založena v Heliosu

◼ Zakázka je odeslána na AudaNet

◼ Kalkulace je provedena v systému AudaNet

◼ Kalkulace je stažena do zakázky v Heliosu

Audanet (Audatex)
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◼ Připravované rozhraní
◼ Plánované nasazení Q2/2015

◼ Zobrazení vozidla na webu Autotracer

◼ Cebia REPORT
◼ Vytvoření Cebia REPORT pro daný vůz

◼ ID reportu pro webové portály

◼ Stažení certifikátu jako PDF

◼ Další funkce, bude-li zájem
◼ Databáze exekucí, insolvencí, odcizených dokladů…

AUTOTRACER (Cebia)



Děkuji vám za pozornost

Petr Havlíček, pha@infonova.cz
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