
Ivana Lojová, Praha, 15. listopadu 2018

Novinky v oblasti prodeje 
nových vozů



Aktivní plochy
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◼ Aktivní plocha reprezentuje způsob, jakým lze na pozadí klienta
systému vytvořit prostor pro informace a aktivní nástroje, které si
může uživatel přizpůsobit pro své potřeby.

◼ Aktivní plochu lze využít pro
◼ Zobrazení důležitých informací a sestav

◼ Usnadnění přístupu k nejčastěji používaným agendám HELIOS GREEN

◼ Uložení odkazů na používané soubory, weby, články v dokumentaci apod.

◼ Aktivní plocha je rozložena na tzv. DLAŽDICE. Tyto jsou
organizovány do rovnoměrně rozložené mřížky.

Co je Aktivní plocha
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Aktivní plocha – prodejce nových vozů
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Aktivní plocha – vedoucí nových vozů
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Aktivní plocha – prodejce ojetých vozů



Smartforms
Chytré formuláře (připomenutí)
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Tlačítka v modulech NV a OV

◼ Nabídka NV
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Tlačítka v modulech NV a OV

◼ Objednávka NV
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Tlačítka v modulech NV a OV

◼ Výkup

◼ Prodej vykoupeného vozu
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Tlačítka v modulech NV a OV

◼ Komise

◼ Zprostředkování prodeje vozu v komisi 
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Organizace - statistika prodeje
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Archivace dokladů

◼ Objednávka NV



Funkce ŠKODA AUTO
CDB/OVEX/ŠKOFIT
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Seznam dostupných funkcí

◼ CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci

◼ CDB - Zjištění data výroby vozu

◼ CDB - Vozy na cestě

◼ ŠKOFIT – IMPORT FD ISDOC a PDF

◼ ŠKODA - Fleetová centra

◼ Připravujeme – ŠKODA import podpor z CDB

◼ CDB - Načtení vozidla z CDB – Ojeté vozy
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◼ Je možné načíst konfiguraci vozu vytvořenou v OVEXu či v CDB (na
webu Škoda auto). A to pomocí funkce CDB - Načíst komisi nebo
konfiguraci.

◼ Takto vytvořená/aktualizovaná objednávka obsahuje všechny
položky, které měla i v OVEXu/CDB.

CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci
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◼ Po zaplánování vozu do výroby lze plánované datum výroby z CDB 
načíst pomocí funkce CDB Zjištění data výroby vozu.

◼ Funkce je zpravidla spouštěna nočním jobem.

CDB - Zjištění data výroby vozu
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CDB - Vozy na cestě

◼ V okamžiku kdy, je vůz vyroben a uvolněn je možné jej nalézt mezi
Vozy na cestě.

◼ Jde o vozy objednané pod centrálním číslem dealera/číslo
NEWADY.
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CDB - Vozy na cestě
◼ Po spuštění funkce se zobrazí dialogové okno s přehledem vozů na cestě.

◼ Naskladnit vůz – předpokladem pro úspěšné naskladnění je, že v IS Helios má
objednávka zapsáno příslušné číslo Komise.

◼ Otevřít zakázku – otevře vybranou objednávku v IS Helios

◼ Zavřít – zavře dialogové okno
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Pokud je dealer zařazen do programu Fleetových center nabídne mu
IS Helios Green po spuštění funkce Škoda CDB - Vozy na cestě
dialogové okno, kde může filtrovat pouze na fleetové vozy.

CDB - Vozy na cestě
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◼ Importním souborem je soubor ve formátu ISDOC vystavovaný
systémem Škoda Auto – Škofit.

◼ Import může být nastaven bez zásahu uživatele, tzn.Škofit uvolní
fakturu došlou a dávkovým zpracováním je soubor/soubory/ stažen
na externí úložiště.

◼ Samostatná funkce Import FD Škoda Auto NV (isdoc) vytvoří záznam
do pořadače Faktury došlé. Předpokladem importu je existence
Příjemky vozu.

◼ Druhou funkcí je funkce Založení a propojení externího dokumentu
tato funkce je opět spouštěná v nevizuálním režimu = nočním jobu.

ŠKOFIT – IMPORT FD ISDOC a PDF
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ŠKOFIT – IMPORT FD ISDOC a PDF

Vzniklá Faktura došlá s vazbou na příjemku a připojený externí 
soubor – PDF faktury došlé.
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◼ Konkrétní pravidla pro přenos a aktualizaci určuje ŠKODA AUTO.

◼ Předpokladem je existence Fleetového kontraktu/Fleetové smlouvy pro daného
zákazníka s vazbou na Dealer Code/Newada code.

◼ Fleetová smlouva je zakládaná v Systému podpory ŠKODA AUTO, do IS Helios
Green je smlouva importována zpravidla automaticky nočním jobem.

◼ Nabídku vozu zakládá uživatel shodně jako dosud, stažením konfigurace funkcí
CDB - Načíst komisi nebo konfiguraci nebo ručně.

◼ Následně odešle Nabídku ke schválení funkcí Odeslání fleetové nabídky do
CDB.

◼ Stav nabídky ze systému podpory (potažmo CDB) je zpravidla aktualizován
automaticky nočním jobem.

ŠKODA – FLEETOVÁ CENTRA
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◼ Funkce zajišťuje import podpor z CDB pro výrobce Škoda

◼ Funkce vytváří opravné daňové doklady (dobropisy) a současně 
položky Podílu prodejce

◼ Předpokladem je implementace Položkového podílu prodejce a  
číselník Evidence bonusů a podpor

◼ Funkce je připravována pro nevizuální režim – noční job.

Připravujeme – ŠKODA import podpor z CDB
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◼ Funkce na základě vyplněného VIN pošle dotaz na data vozidla do CDB
(centrální databáze vozidel Škoda Auto a importéra Porsche ČR). Pokud
je vozidlo nalezeno, doplní jeho nalezené údaje do zakázky.

◼ Je-li zároveň již v zakázce dotaženo vozidlo, zapíše data i do záznamu 
tohoto vozidla.

◼ Údaje: VIN, Výrobce, Značkamodel, Barva, Kód motoru, Výrobní číslo 
motoru, Objem motoru, Výkon [kW], Rok výroby, Datum prodeje, 
Platnost STK + Emise

◼ V případě spuštění nad zakázkou vše doplňuje na zakázku

◼ Upozornění: Data u této funkce nejsou vždy z fabrických systémů, 
pocházejí z CDB, kde je mohlo přepsat nějaké DMS.

CDB - Načtení vozidla z CDB – Ojeté vozy



Funkce Porsche
VU2/RTV DATA
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◼ VU2 – Import zakázky z VU2

◼ RTV DATA – Naskladnění vozu

◼ Připravujeme: 
RTV DATA – Import podpor xml Porsche

Seznam dostupných funkcí
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◼ Uživatel zakládá primárně objednávku nového vozu pro značky VW osobní,
VW užitkové, Audi a Seat v aplikaci výrobce VU2. Po dokončení objednávky
dojde k přenosu do IS Helios Green. Dále může uživatel pokračovat v IS Helios
Green (aplikace slev, vystavení zálohy)

◼ Funkce Import zakázky z VU2 je spouštěna výhradně přes ServiceGate =
nevizuální režim.

◼ Ceníková data (značkamodel, barva, intreriér, výbavy), která nejsou dohledána
v ceníku, jsou založena. Pozor: v datech z VU2 nejsou nákladové ceny!

◼ Organizace je párována výhradně dle atributů IČ (u soukromých osob
obsahující RČ) a DIČ (u soukromých osob obsahující číslo OP); není-li nalezena
shoda, je organizace automaticky založena. Je-li nalezeno více organizací, je
doplněn Nespecifikovaný zákazník. Kontaktní osoby importovány zásadně
nejsou.

VU2 - Import zakázky z VU2
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◼ Porsche Česká republika s.r.o., prostřednictvím Etnetera a.s., již
neposkytuje Kmenová data = Ceníky nových vozů VW, AUDI, SEAT

◼ Je-li výbava z výroby objednávána k vozu až po přenosu
objednávky z VU2 do Carlosu, je nutné výbavu založit do HEG ručně
ke značce model a doplnit do Objednávky vozu v HEG, aby bylo
zřejmé, že jde o výbavu z výroby.

◼ BEZ označení, že jde o výbavu z výroby nejsou korektně data
načtena do Podílu prodejce a nelze správně označit položku ve
faktuře = rozdělení položek z výroby a doplňků dealera pro WLTP.

PČR – Kmenová data
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◼ Předpokladem je stažený xml soubor z RTV DATA

◼ V importním souboru může být jeden vůz = jedno VIN nebo více.
Před importem doporučujeme zkontrolovat, že na záznamech
objednávek je doplněno číslo komise a značka model.

◼ Samotnou funkci je pak možné spouštět z přehledu objednávek

RTV DATA – Naskladnění vozu
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◼ V dialogovém okně vyberete importní soubor.

◼ Po úspěšném doběhnutí funkce je stav objednávky Naskladněno a
systém vygeneruje příjemku a fakturu došlou.

◼ Předpokladem je implementace číselníku Evidence bonusů a
podpor pro úspěšné zlikvidování bonusu/podpory z FD.

RTV DATA – Naskladnění vozu
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◼ Funkce importuje uživatelem stažený XML soubor obsahující data
pro tvorbu opravného daňového dokladu nebo vrubopisu - podpor

◼ Funkce vytváří opravné daňové doklady (dobropisy) nebo
vrubopisy. Spuštěním funkce Kalkulace II. – Podíl prodejce jsou
vytvářeny položky podílu prodejce

◼ Předpokladem je implementace Položkového podílu prodejce a
číselník Evidence bonusů a podpor

◼ Funkce je připravována pro nevizuální režim – noční job.

RTV DATA – Import podpor XML Porsche



Podíl prodejce  
(připomenutí již prezentovaného)



34

◼ 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 

Podíl prodejce 
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BEZ Položek S Položkami

Podíl prodejce
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◼ Položky vznikají:

◼ Ručně

◼ Automaticky při založení podílu

◼ Automaticky při načtení skutečnosti do podílu

◼ Automaticky při prvním výpočtu úroku z financování

◼ Zdroj – z číselníku Evidence bonusů a podpor

◼ 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



Děkuji vám za pozornost

Ivana Lojová, lojova@infonova.cz

mailto:dolejsova@infonova.cz

