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autoservis



2

1. Další využití Chytrých formulářů na Servisní zakázce (SeZ)

2. Zjednodušené zakládání odložených oprav a upozornění na 

prodlouženou záruku

3. Použití paketů ze skladu ND

4. Modul pro měření emisí

Obsah



3

Další využití chytrých formulářů na SeZ

◼ Pomocí využíváni funkcionalit chytrých formulářů je možné kromě 

již představených zobrazení požadovaných ND, otevřených úkolek a 

PVNd možné zobrazit i jiné užitečné informace

◼ Informace o uložených pneu na příjmu – včetně jejich místa uložení a 

možnosti přímého otevření záznamu

◼ Online hlídání rozpočtu zakázky například u zadávání práce na úkolce

◼ Zakládat nové záznamy s předvyplněnými údaji 

◼ Například podklad pro plánování PDI zakázek
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Informace o uložených pneu na příjmu
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Hlídání rozpočtu kdekoliv na SeZ
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◼ Na dílně pro řadu 803 zobrazeno tlačítko po založení plánu, který je 
následně použit pro rozplánování na mechaniky

Založení podkladu plánování PDI



7

Naplánovaná zakázka pro mechaniky
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◼ Založení pouze pomocí klíčového slova „OO“ do poznámky na FV

◼ Odložená oprava načtena jobem do Akcí a závad na vozidle

◼ Nabízena při dalších příjmech vozidla

Založení odložené opravy
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Původní proces zadání odložené opravy
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Založení odložené opravy
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Oprava nabídnuta a dotažena do příjmu
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◼Prodloužená záruka zakládána z prodejní zakázky

◼Uložena v Akcích a závadách na vozidle

◼Nabízena při příjmech vozidla do vypršení platnosti.

Založení prodloužené záruky
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Založení prodloužené záruky
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Prodloužená záruka dotažena do příjmu
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◼ Je vhodné například pro olejové pakety

◼ Pakety jsou zakládány s referencí začínající danými znaky

◼ Obsahují materiál i položky

◼ Do PVNd jsou dotaženy materiálové položky

◼ Do nadřazené zakázky (SeZ Dílny) položky práce

Použití paketů na skladu ND
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Výběr paketu
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Použití paketu
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◼Modul vyvinut pro zpracování emisí

◼Emisní protokoly s vazbou na zakázku servisu a vozidlo

◼Sledování počtu emisních známek

Modul emise



19

Emisní protokol
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Výběr motoru
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Vyplnění naměřených hodnot
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Uložení a tisk protokolu
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Vytištěný emisní protokol
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Vazba na servisní zakázku
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Evidence emisních známek
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Příjem a stornování známek
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Evidence operací se známkami



Děkuji vám za pozornost

Radek Ondroušek, ondrousek@infonova.cz

mailto:ondrousek@infonova.cz

