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Novinky v oblasti prodeje 
nových a ojetých vozů



Podíl prodejce
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Podíl prodejce

◼ Podíl prodejce je určen ke sledování ekonomiky obchodního 
případu prodeje nového i ojetého vozu 

◼ Generuje se automaticky funkcí nejpozději v okamžiku naskladnění 
vozu; stejná funkce také aktualizuje existující podíly dle aktuálních 
dokladů zakázek

◼ Podíl prodejce může být použit jako podklad pro vytvoření a 
účtování  dohadných položek bonusů a podpor očekávaných od 
výrobce

◼ Dva typy podílů - řízeno přepínačem v databázi IS: 
◼ bez položek  

◼ s položkami 
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◼ Bez položek: 

Podíl prodejce
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◼ S položkami: 

Podíl prodejce



6

◼ Položky vznikají:
◼ Ručně

◼ Automaticky při založení podílu

◼ Automaticky při načtení skutečnosti do podílu

◼ Automaticky při prvním výpočtu úroku z financování

Podíl prodejce
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Podíl prodejce

Typy zdrojů:

Bonus

Podpora

Ostatní náklady

Ostatní výnosy

Úrok z financování

Provize za zprostředkování 

Příjemka

Faktura vydaná

Servisní zakázka

Zahrnout do výpočtu zisku:

Výnos

Náklad

◼ Zdroj – z číselníku Evidence bonusů a podpor:

Způsob výpočtu: Prodejní cena

Nákupní cena
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◼ Na základě údajů ve zdroji (Způsob výpočtu, %, Fixní částka) probíhá 
výpočet předpokládané částky na položce podílu

◼ Do položkového vztahu Doklad se připojují doklady, které jsou 
podkladem pro skutečnost; pro správné připojení musí být na dokladu 
stejný druh účetní položky jako na zdroji položky

◼ Zámek na položce – výhradně pro ručně zadávané a ručně aktualizované  
položky

◼ Podle typu zdroje se načítají hodnoty z položek do odpovídajících 
atributů na hlavičce – předpokládané hodnoty do sloupce Předpoklad, 
skutečné hodnoty do sloupce Skutečnost

◼ Přechod z podílu bez položek na položkový

Podíl prodejce



Zpětný odkup
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Situace:

◼ Prodej nového vozu s vizí zpětného odkupu

◼ Výkup vozu na bazar po předem dané době

◼ Prodej vozu jako ojetého cizímu nebo předem známému 
zákazníkovi

Podpora v IS Helios Green - funkce Příprava zpětného odkupu

Funkci lze spojit do dávky s fakturací prodeje nového vozu

Zpětný odkup
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◼ Nová funkce Příprava zpětného odkupu pracuje s uloženými 
parametry:
◼ Organizace – funkce zabírá jen pro vybrané zákazníky

◼ Pořadač – cílový pořadač pro záznam zpětného odkupu

◼ Generovat zálohu – při nastavení Ano nabízí funkce uživateli parametrické 
okno, jinak proběhne bez dalšího vyptávání

Zpětný odkup
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◼ Funkce Příprava zpětného odkupu vygeneruje: 
◼ záznam typu Výkup (bazar), kde dodavatelem je organizace, které byl 

prodán nový vůz

◼ dle nastavení i zálohovou fakturu na částku ve výši prodejní ceny vozu, 
odběratelem je zákazník zadaný do vstupního parametru funkce (ten bude 
v budoucnu i kupcem ojetého vozu); záloha je připojena k záznamu 
výkupu, je možné ji upravit (částka, DUZP) a přijmout úhradu

◼ Po uplynutí doby, po kterou se čeká na zpětný odkup, dojde k 
výkupu:
◼ naskladnění vozu na připraveném záznamu bazaru

◼ možnost generovat servis jako u jiných vykoupených vozů

◼ zahájením prodeje se přenese záloha (pokud byla generována) na návazný 
prodejní doklad a je použita jako úhrada k realizační faktuře za ojetý vůz

Zpětný odkup
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Doplnění funkcionality:

◼ Nová funkce Vytvoření podílu prodejce při zpětném odkupu, 
která vygeneruje kumulativní podíl prodejce k vozidlu, s vazbou na 
obě zakázky (prodej nového vozu i výkup na bazaru)

◼ Nová funkce Aktualizace podílu prodejce ze zakázek tento 
kumulativní podíl aktualizuje 

◼ Kumulativní podíl prodejce umožňuje vyhodnotit obchodní případ 
jako celek

Zpětný odkup



Tlačítka v modulech prodeje 
nových a ojetých vozů
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◼ Výkup

◼ Prodej vykoupeného vozu

Tlačítka v modulech NV a OV
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◼ Komise

◼ Zprostředkování prodeje vozu v komisi 

Tlačítka v modulech NV a OV
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◼ Nabídka NV

Tlačítka v modulech NV a OV
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◼ Objednávka NV

Tlačítka v modulech NV a OV



Děkuji vám za pozornost

Hana Dolejšová, dolejsova@infonova.cz

mailto:dolejsova@infonova.cz

