SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

Stručný popis
Jedná se o modul, ve kterém je evidována údržba vlastních vozidel nebo strojů. Údržba může být
pravidelná nebo neplánovaná. Pro plánování údržby je použit plán, který vzniká ručně nebo
automatizovaně na základě časových údajů nebo údajů o natočených motohodinách nebo ujetých
kilometrech. Plán je podkladem pro generování zakázek.

Předpoklady
Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích HELIOS Green verze 42 (NET). Je nezbytné,
aby byly na databázi nainstalované kromě standardních i třídy Plán údržby a Servisní zakázka.

Detailní popis
Plán první údržby vzniká buď ručně nebo funkcí Založení plánu – funkce je k dispozici nad
dopravním prostředkem nebo kartou investičního majetku. Plán opakované údržby vzniká funkcí na
základě předchozího plánu.
Plán údržby nese informaci, po jaké době a za jakých podmínek se má určitý typ plánu opakovat
(datum, počet ujetých kilometrů nebo počet natočených MTH), nebo za jakých podmínek má být
uživatel upozorněn, že vozidlo nebo stroj bude podrobeno plánované kontrole, aby si dopředu
naplánoval odstavení vozidla z provozu.
Všechny záznamy plánu jsou k vozidlu trvale připojeny, lze tedy zpětně snadno sledovat, jak plán
údržby vypadal a jak byl dodržován.
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Přehled o plánované údržbě používá barevné odlišení záznamů podle naléhavosti – žlutá barva
znamená blížící se termín, červená svědčí o „promlčení“ termínu údržby.

Přímo z plánu je možné funkcí vygenerovat interní zakázku. Práce se zakázkou je standardní (výdej
dílů, práce, případná interní fakturace). V rámci ukončení zakázky je ukončen i výchozí záznam
plánu. Z něj je vygenerován záznam nový, který přebírá všechny údaje z výchozího plánu; zároveň
dojde k aktualizaci údajů rozhodných pro sledování plánu (data, km, motohodiny). Nový plán údržby
je dynamickým vztahem propojen s plánem údržby, ze kterého byl vygenerován.
Všechny zakázky jsou trvale spojeny s vozidlem, lze tedy zpětně dohledat vše, co kdy na vozidle
proběhlo (vyměněné díly, vykonané činnosti).
Existuje i jednodušší verze tohoto nástroje, která slouží pro evidenci a plánování revizí a
pravidelných prohlídek dalších zařízení, jako jsou počítače, elektrospotřebiče, plynové spotřebiče
apod. Tato verze umožňuje na základě plánu generovat objednávky na externí dodavatele těchto
úkonů.
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