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Rozšíření funkčnosti 
třídy 20392 Slevy autoservis  
 

  

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  

 

Tato třída byla rozšířena na třídu položkovou. Ke standardní funkčnosti přenášených hodnot z hlavičky 

záznamu je přidána prioritní funkčnost přenášení hodnot z položek této třídy a provázanost na položky z 

nově vytvořené třídy 20681 Skupina zboží pro slevy servis. 

  

  PPoossttuupp  ppoouužžiittíí  

  

Varianta 1. Přidání položky a navázání konkrétního zdroje v našem případě KKZ. 

 Vytvoříme novou položku 

 Do položkového vztahu 

1302720 – Zdroj, 

navážeme požadovanou 

KKZ 

 Do položkového atributu 

M-P-K se doplní hodnota 

dle vybraného zdroje, v 

našem případě M-Materiál 

 Do položkového atributu 

Sleva položka zadáme 

požadovanou hodnotu 

Slevy, která se má uplatnit 

pro navázanou KKZ 

 

Varianta 2. Přidání položky a navázání Skupina zboží pro slevy servis 

 Vytvoříme novou položku 

 Do položkového vztahu 

1302720 – Zdroj, 

navážeme Skupina zboží 

pro slevy servis 

 Do položkového atributu 

M-P-K se doplní hodnota 

dle vybrané skupiny, v 

našem případě M-Materiál 

 Do položkového atributu 

Sleva položka zadáme 

požadovanou hodnotu 

Slevy, která se má uplatnit 

pro celou skupinu, v 

našem případě pro všechny KKZ navázané v této skupině. 

 

  VVyyttvvoořřeenníí::  SSkkuuppiinnaa  zzbboožžíí  pprroo  sslleevvyy  sseerrvviiss  

- V Pořadači 1300161 Skupina zboží pro slevy servis, vytvoříme nový záznam 
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- Do hlavičkového atributu M-P-K vybereme požadovanou hodnotu pro skupinu, v našem případě M-
Materiál 

- Vytvoříme novou položku 
- Do položkového vztahu 1302718 - Zdroj, navážeme požadovanou KKZ 
- Vytvoříme potřebný počet položek s vazbou na KKZ 
 

 
 
Vytvoříme jednotlivé skupiny, tak aby pro každou skupiny platila jednotná slevová politika. 
Jednotlivé skupiny se dají navazovat do více záznamů Slev pro konkrétní Organizace a zde se 
následně určuje výše slevy této Skupiny pro danou Organizaci. 
V záznamu Slevy autoservis, se dá kombinovat v jednotlivých položkách, sleva pro konkrétní KKZ a 
Sleva pro Skupina zboží pro slevy servis. 
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