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◼ V roce 2015 prezentovány možnosti slev na skupiny zboží nebo 
odlišné cenotvorby prodejních cen pro VIP zákazníky – další rozvoj
◼ Prodejní ceny originálních ND dealera mohou být odlišné od koncových 

doporučených cen výrobce

◼ Hromadné přecenění skladu při měsíčním importu katalogů aktualizuje 
prodejní ceny (PR) a koncové doporučené ceny (KDC) pouze u dílů z ceníku 
originálních ND příp. originálních doplňků, u všech ostatních dílů nejsou 
nastavovány ceny KDC

◼ Při prodejích v cenách KDC ostatních náhradních dílů VIP zákazníkům, 
problémy s neexistující cenou KDC pro ostatní ND, řešeny přenosem 
prodejních cen do cen KDC nočním zpracováním standardními funkcemi 
HeG, spouštěným agentem SQL serveru – nedostatek – možnost 24 hodin 
zpoždění nastavení ceny KDC

Automatický přenos prodejních cen
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Automatický přenos prodejních cen
◼ Nastavení odlišné cenové úrovně na záznamu Organizace pro VIP zákazníka 
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◼ Při uložení záznamu nabídkové ceny Prodej – po změně nebo úpravě libovolné 
ceny příp. data - v záznamu nabídkové ceny

Automatický přenos prodejních cen
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Automatický přenos prodejních cen
◼ Změny se přenesou do nabídkové ceny KDC. Pokud  nabídková cena neexistuje, založí se. 

Přenos lze nastavitelně potlačit pro KKZ z ceníku zvoleného fabrikátu příp. z určeného 
pořadače



Rezervace dílů na skladě 
na SeZ Objednávka
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◼ Záměna před výdejem ze SeZ Objednávky na SeZ Dílna

◼ Možnost rezervace dílů na SeZ objednávku, výdej však na SeZ dílnu

◼ V období do příjmu na dílnu mohly nastat změny v SeZ – navázána 

pojišťovna, změněn způsob výdeje (externí servis x garanční)

◼ Vyvinuta funkce Změna řady neuzavřených zakázek (umožní změnit 

zakázku výdeje, promítne změny do skladové zakázky a provede přepočty)

◼ Upraveny přehledové pohledy, doplněna chytrá tlačítka pro správné 

dohledání, doplněna kontrolní IOM zamezující chybám – složitější proces

◼ Nový vývoj – upravena funkce Změna řady neuzavřených zakázek - v rámci 

funkce volána procedura SQL, zajišťující správné naplnění parametrického 

okna funkce - celý tento vývoj včleněn do funkce Vytvoření prodejky RaJ –

automatizovaně dojde k převázání SeZ Objednávky na SeZ díln

Rezervace dílů na skladě na SeZ Objednávka
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◼ I při vizualizaci v původním systému docházelo k chybám při zadávání 
parametrů funkce Změna řady neuzavřených zakázek

Rezervace dílů na skladě na SeZ Objednávka
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◼ Nově je řada nadřazená zakázka i řada měněna bez možnosti zásahu uživatele 
– funkcí Vytvoření prodejky RaJ

Rezervace dílů na skladě na SeZ Objednávka



Import obecného katalogu 
dílů do HELIOS Green
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◼ Požadavky na vývoj funkcí pro importy katalogů od jiných 

dodavatelů (Fiat, Honda,..) . Zajištění stejných možnost í řízení 

cenotvorby, jako u SK, VW, Seat

◼ Všechny tyto katalogy lze nahrát do excelu

◼ V excelu s katalogem různé pořadí sloupců i různé počty sloupců od 

odlišných dodavatelů, pro některé sloupce neexistuje ekvivalent v HeG

◼ Není stejná periodicita importu katalogu a přeceňování v HeG

◼ Dodavatelé občas mění strukturu zveřejněného katalogu

◼ V katalozích uváděny hodnoty (např. MJ) které neodpovídají hodnotám 

v HeG

◼ Různé formáty čísel (ceny, váhy)

Import obecného katalogu dílů do HeG
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◼ Vyvinuta funkce 1301053 Import obecného ceníku
◼ Funkce čte data ze souboru excel, uloženého jako text oddělený tab

◼ Funkce využívá skupinu INO parametrů, kde v parametrech jsou uvedeny 
jednotlivé informace z HeGu a k parametru se zapisuje číslo sloupce z excelu příp. 
přídavná informace (parametry: Číslo KKZ, Název KKZ, CenaX, MJ, Rabatová 
skupina…). Funkce zapíše do HeG data pouze z těch parametrů, kde zadáno číslo 
sloupce. Při zpracování parametru využije přídavné informace – např. u parametru 
Cena může být Děleno 100 … 

◼ Funkce buď zapíše všechny položky s KKZ do nového záznamu ceníku nebo 
pouze aktualizuje existující ceník (neexistující KKZ založí)

◼ Funkcí lze importovat data jak do dodavatelského ceníku (k nastavení cenotvorby 
pro všechny), tak do odběratelského

◼ Funkce při spuštění nabídne okno parametrů, kde očekává zadání řídící skupiny 
INO parametrů a umístění zdrojového souboru. Skupin INO parametrů může být 
libovolný počet

Import obecného katalogu dílů do HeG
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◼ Importy ceníků dodavatelů a přecenění skladu

Import obecného katalogu dílů do HeG
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◼ INO Skupina parametrů, řídící činnost funkce

Import obecného katalogu dílů do HeG

Import obecného katalogu dílů do HeG
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◼ Nastavení cenotvorby z ceníku

Import obecného katalogu dílů do HeG



Děkuji vám za pozornost

Miroslav Kocanda, kocanda@infonova.cz
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