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◼ DashBoard servisního poradce

◼ vše potřebné 

na jednom 

místě

DashBordy připomenutí 

Filtrování dle
technika

Rychlé, důležité

informace

Výhled
objednávek

Rychlý přístup 
do nejpoužívanější
agendy

Požadavky
na sklad
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DashBordy připomenutí 

◼ DashBoard vedoucího servisu

◼ podrobné 

ukazatele 

pro servisní 

poradce

◼ libovolná 

hodnotící 

kritéria
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DashBordy připomenutí 

◼ Vyhodnocení vozidel půjčovny

◼ Jednotlivá vozidla  přímým dotazem do databáze

◼ komplexně za středisko/firmu – noční nápočty, ukazatele



Hodinové sazby a jejich 
přiřazení
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◼ Základním zdrojem pro přiřazení ceny práce je ceník prací

◼ Druh zakázky, skupina modelů Kč, díl ceníku

◼ Organizace – zákazník/pojišťovna/nájemce

◼ Útvar/útvary

◼ Vozidlo má na sobě navázanou skupinu do které spadá pro 

cenotvorbu – dotažení hodinové sazby

◼ Vozidlo – ZnačkaModel – skupinová značka Kč

◼ Skupinová značka Kč je do Značek model plněna skrze propojení na 

SkZmKč, které je naplněno do Skupinové značky NH – typ vozidla 

(tabulková pozice)

Hodinové sazby – ceník prací
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Ceník prací
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Skupinová značka Kč
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Dotažení hodinové sazby k ZM
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◼Možnost přiřazení hodinové sazby konkrétní skupině organizací
◼ Skupina se chová jako organizace/pojišťovna – připojena do organizace na 

ceníku prací.

◼ Není tedy nutné zakládat pro každou organizaci 
záznam ceníku prací zvlášť

Skupiny organizací
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Slevy autoservis a výjimky
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◼ Záznam slev autoservis je platný pro konkrétní organizaci, vozidlo, 

výrobce nebo značku/model (příp. kombinaci)

◼ V záznamu slevy autoservis musí být navázán Druh zakázky, pro 

který daná sleva autoservis platí

◼ Opět rozdělení Organizace – zákazník/pojišťovna/nájemce

◼ Slevou autoservis je možno přidělit % slevy na práci

◼ Platební podmínku – kontrola zadání platby příkazem na SeZ

◼ Posun splatnosti

Slevy autoservis
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Slevy autoservis
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◼ Na záznamu pracovní pozice je možno zadat fixní cenu
◼ Na cenu pak nemá vliv změna počtu pracovních jednotek

Fixní cena pracovní pozice
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◼ Nově standardem podpořena možnost změny ceny základ

◼ Položka je po změně ceny základ přepočítána tak aby seděl součin 
jednotkové ceny, pracovních jednotek a slevy – je napočítána odpovídající 
hodinová sazba

Změna ceny základ
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◼ Pro díl ceníku, nebo konkrétní pracovní pozici je možno potlačit 
slevy

◼ Pro tento díl ceníku, nebo konkrétní pozice pak nejsou slevy 
zohledněny

Pořadač Bez slev



Ceník cizích výkonů
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◼ Pro zadání cizích výkonů je využíván doklad kooperace
◼ Obdoba úkolky, zdroje položek jsou ale z obecného ceníku

◼ V záznamu ceníku je nutné zadat účtovací skupinu zboží aby byla 
dotažena správná kontace položky na fakturu

◼ Je možné zadat prodejní i nákladovou cenu 
dané kooperace – pokud je vždy stejná

Ceník cizích výkonů
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Funkčnosti, které jsou 
zmiňovány na školeních
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◼Generování kontaktní osoby

◼Zakládání organizací z internetu

◼Klon servisní zakázky

◼Dotažení vozidla z CDB

◼Tisk plné moci pro pojišťovnu

◼Přijetí pracovních pozic z ElsaPro, ECAT, SSM

◼Hromadné vkládání pozic do úkolky

Opomíjené funkcionality
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◼Možnost tisku plné moci pro vystavení krycího dopisu – dotažení 
údajů ze zakázky a možnost volby kontaktní osoby (technika) 
Šablona 130258 – Plná moc – žádost o vystavení krycího dopisu

Opomíjené funkcionality



Nové funkčnosti
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◼Rozpočet zakázky – online sledování z úkolky, ziskovost 
na dílně

◼Online dotaz na svolávací akce a předplacené servisy 
do CDB

◼Omezení Globální a Totální změny slev

◼Možnost individuálního nastavení DJM 
pro konkrétní organizaci

◼Údržby skladových vozů

Nové funkčnosti
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Online sledování nákladů z úkolky, ziskovost na dílně

◼ Na formuláři dílny „semafor“ porovnání fakturované částky a 
nákladů položek

◼ Na úkolce hlídání rozpočtu oproti aktivním položkám zakázky

Nové funkčnosti
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Online dotaz na svolávací akce a předplacené servisy 
do CDB (pro Škoda auto)

◼ Po zadání VIN nebo dotažení vozidla přímá kontrola proti CDB

Nové funkčnosti
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Omezení Globální a Totální změny slev

◼ Vznikly dvě nové funkce, které jsou klonem původních

◼ U těchto dvou možnost nastavení maximálního procenta slevy

◼ Pomocí práv na funkce možnost rozdělení

Nové funkčnosti
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Možnost individuálního nastavení DJM 
pro konkrétní organizaci

◼Možnost nastavit organizaci individuální podmínky pro generování 
drobného jednicového materiálu

Nové funkčnosti
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Údržby skladových vozů

◼ Pravidelné údržby vozů slouží k evidenci povinných úkonů, které se 
musejí intervalově provádět na skladových vozech. 

◼ Ze záznamu objednávky vozu je možné vygenerovat předpis údržby
◼ V předpisu balíček údržby s intervaly

◼ Údržby jsou pravidelně generovány

◼ Pracovníci plochy vykazují údržby jejich realizací

◼ Jednotlivé údržby možno zobrazit z předpisu 
pro audit

Nové funkčnosti
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Nové funkčnosti

Předpis údržby
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Balíček údržby 

Nové funkčnosti
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Nové funkčnosti

Přehled nezrealizovaných údržeb
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Nové funkčnosti

Vykázání údržby
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Nové funkčnosti

Vykázání údržby



38

Soupis údržeb vozidla v předpisu



Děkuji vám za pozornost

Radek Ondroušek, ondrousek@infonova.cz

mailto:ondrousek@infonova.cz

