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1 Novinky od verze E.176 

1.1 Zadání rozdílné cenové hladiny práce a dílů pro provozovny 

V programu lze nadefinovat typy prací s různými cenovými hladinami dle provozoven. Podle provozovny zadané 

u uživatele, který pořizuje práce do zakázky, se dotahuje cena práce z cenové hladiny, která je nastavena u typu 

práce pro danou provozovnu. 

 

1.2 Tlačítko DNES (přehled zakázek) 

Do přehledu zakázek bylo přidáno tlačítko DNES pro rychlý způsob filtrování. Zobrazí záznamy pořízené v daný den. 

 

1.3 Tlačítko ZA ROK (zakázkový list) 

Do zakázkového listu bylo doplněno tlačítko ZA ROK pro rychlé zadání data další prohlídky. 
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1.4 Poznámka technika (zakázkový list) 

Do zakázkového listu byla také doplněna volba pro Poznámku příjímacího technika. Tato poznámka se nikde 

netiskne. 

 

Zobrazí se pole pro zadání textu. Lze využít číselník textů, který se vyvolá klávesou F2 nebo pravým tlačítkem myši 

nebo poznámku ručně vepsat. Je možno také automaticky zobrazit datum a autora a to tlačítkem Vložit datum + 

autora. 

 

V zakázkovém listu se po uložení poznámky a zakázkového listu zobrazí červený vykřičník ! vedle čísla zakázky. 

 

Informace o zadané poznámce technika se zobrazí v Přehledu zakázek a to znakem vykřičníku ! ve sloupci Z a jméno 

uživatele v poli převzal bude zobrazeno tučně. 

 

A také u tlačítka Poznámka (tech.) je zobrazen vykřičník !. 
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1.5 Kalendář v zakázkovém listu 

V zakázkovém listu je možno zobrazit kalendář na datum příjmu, převzetí a předpokládané ukončení. Kalendář se 

zobrazí po kliknutí na ikonu kalendáře u jednotlivých řádků. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Zadání fixní ceny u prací 

Pro dílenské práce platí, že pokud je přímo zadaná cena v číselníku dílenských prací (na klávesnici F2) a je u práce 

nastaven parametr preferovat cenu dle čísla práce tak tato cena přebije cenu nastavenou v typech zakázek. 

 

U ostatních prací je nutné mít zatržen parametr v nastavení programu. 

Upozorňujeme na možné problémy při bezhlavém entrování v řádcích ostatních prací. 
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1.7 Změna pořadí řádků v dílenských pracích 

Uživatel si může definovat řazení řádků v dílenských pracích pomocí ikonky  Změna pořadí dílenských prací 

(vedle tlačítka Smazat řádek). Nejprve je nutné uložit formulář s dílenskými pracemi a až poté provádět změnu 

pořadí řádků. 

Po stisknutí ikony pro změnu pořadí prací se otevře nový formulář, ve kterém je možné řádky „chytit a přesunout“. 

Řádek je možné „chytit“ přes šedý čtverec s oboustrannou šipkou a přemístit jej. 

 

Když jsou řádky přesunuty do požadovaného pořadí, tlačítkem  se uživatel vrací do původního formuláře. 

 

Zde je důležité změnu pořadí uložit.! 

 

1.8 Zobrazení jen součtu na sestavách 

V sestavách je doplněná možnost zobrazit pouze součtové řádky. Stačí pouze zatrhnout zatržítko „Jen Součty“ ve 

volbě výstupu sestavy. 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

11          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

 

1.9 Sestava ZL_EKO bez filtrování značek 

Do vyhodnocení zakázek byly přidány sestavy ZL_EKO dle značky a ZL_EKO dle zakázek. 

 

1.10  Vyhodnocení mechaniků dle týmu 

Pokud se v číselníku zaměstnanců používají tzv. Týmy, je možno podle tohoto týmu filtrovat ve vyhodnocení 

mechaniků. 
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1.11  Výkony a mzdy mechaniků  

V ekonomických výstupech -> sestava Výkony a mzdy mechaniků je doplněno zatržítko pro zobrazení pouze aktivních 

mechaniků nebo pokud není tato volba zatržená, zobrazují se všichni. 

 

1.12  Tisk servisní historie 

Možnost tisku servisní historie z úvodní obrazovky klikem na ikonu tiskárny  (v záložce servisní historie – ve 

spodní části vlevo) a to dvěma způsoby, které jsou popsány v potvrzení operace: 

 

1. Print screen servisní historie – pokud se v potvrzení zvolí ANO 

2. Tisk servisní historie jako sestavy – možno využití jako servisní knížky při prodeji vozidla – pokud 

se v potvrzení zvolí NE 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

13          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

 

1.13  Výběr technika v poli převzal 

V zakázkovém listu již nelze vypsat nebo změnit pole Převzal ručně, ale pouze výběrem z komba. 

Zde se nabízejí zaměstnanci, kteří mají přiřazenou profesi Technik, u které je označeno „Načítat jako technika“. 

 

Změna je umožněná, pouze pokud je v nastavení uživatele odškrtnut parametr Zakázat měnit převzal na zakázce. 
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1.14  Automatické dotahování zákazníka na interní zakázce 

Pokud se v číselníku typu zakázek označí zakázka jako interní, je možno definovat kód firmy, na kterou se bude 

zakládat tento typ zakázky. 

 

1.15  Změny v hromadné likvidaci 

Přidaná možnost načítat středisko z typu zakázky, blíže popsáno v samostatném manuálu Hromadné likvidace. 
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1.16  Úprava slevového systému (slevy a kampaně) 

V modulu autoservis došlo k úpravě systému slevování. Fungování slev je následující: 

1. Slevy ala PEUGEOT – Slevování na každém řádku 

Program v přehledu zakázek nebo v zakázce umožní přehled dostupných a nabídnutých slev na danou zakázku. 

 

Pokud uživatel ponechá výběr na programu, program přehodnotí nabídnuté slevy a na každém řádku prací 

a materiálu sleví nejvyšší slevou. 

Tato funkčnost je zaručená, když nad tlačítkem není vidět název slevového programu. 

 

2. Slevy ala OPEL – Slevování dle vybraného programu na celou zakázku – platí pro OPEL vozidla 

Uživatel klikne na tlačítko „Slevy a kampaně“ a výběr slevového programu potvrdí OK. Název programu se propíše do 

zakázky nad tlačítko. 
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Práce se sleví po pořízení a uložení. 

U materiálu se načte nejdřív sleva, kterou vybere program, ale v rozborech se opakovaným načtením slev výška slevy 

aktualizuje dle vybraného slevového programu. 

Postup: 

Ve formuláři Materiál se pořídí a vydá díl – načte se nejvyšší sleva, kterou vybere program. 

V rozborech je vidět slevu Classic (výška a hodnota slevy jsou z testovací databáze). 

Pro zobrazení vybrané slevy (která je vybrána v zakázce) je důležité odkliknout a znovu zakliknout pole Slevy 

a Kampaně. 
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 Po opakovaném zakliknutí se načte správná sleva, dle vybraného slevového systému: 

 

3. Sleva pro pojišťovnu 

V zakázce musí být zapsáno A u pojišťovny – jedná se o pojistnou událost. V číselníku pojišťoven musí být název 

pojišťovny stejný jako v číselníku obchodních partnerů. 

 

Dále musí být vybrán slevový program pro danou pojišťovnu – název programu je propsán v zakázce. 
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Další postup je již stejný jako v předchozím bodu. 

1.17  Pořadí materiálu  

Zobrazení pořadí materiálu závisí na parametru v nastavení programu – záložka SKLAD.  

 

Pokud parametr není zatržen, materiál se řadí dle data a času pořízení. 
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Pokud parametr je zatržen, materiál se řadí podle čísla materiálu. 

 

2 Obecná část 

2.1 Základní zkratky 

F2 – na stisk klávesy se zobrazí číselník, který je vázán na právě editovanou položku. 
F3 – po stisku klávesy na kódu práce ve formuláři dílenských prací se zobrazí stromové hledání. 
Ctrl+M – možnost vyhledání materiálu a zjištění informací o něm (stav na skladu, ceny,…). 

Vazba na číselník - údaj je vyhledán v číselníku. V případě nenalezení zobrazí hlášení a umožní 
pokračovat dále. V případě zadání prázdné položky se hledání neprovádí. Je možno zde zadat F2, nebo 
použít pravé tlačítko myši – pak se zobrazí nabídka číselníku. V něm se je možné pohybovat kurzorovými 
klávesami, nebo myší. Výběr hodnoty uvedené ve filtru je možné provést klávesami Ctrl+Enter. 
Kontrola na číselník- údaj je kontrolován na číselník a nelze se přes něj dostat, dokud hodnota údaje 
není správná. Je možno zde zadat F2 či použít pravé tlačítko myši. Postup je stejný jako u vazby na 
číselník. 

3 Číselníky  

3.1 SPZ 

Tento číselník slouží pro evidenci značkových i neznačkových vozidel (volba „Číselníky“, „SPZ“). Tento číselník se 

vyplňuje před zadáváním zakázky, kdy vozidlo ještě není v evidenci.  

Povinnými údaji pro uložení nového značkového vozidla jsou: VIN-kód, verze vozu a zákazník nebo firma, které lze 

dohledat F2. Klíčovým údajem tohoto číselníku je VIN-kód, který je použit jako vazba mezi ostatními údaji (zakázky, 

historie vozidla, atd.). 
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Na vozidle se evidují tyto údaje: 

SPZ – registrační značka vozidla 

VIN kód - označení karosérie, kliknutí na tlačítko „autíčka“ za polem pro zadání VIN, dojde k jeho rozkódování 

Tlačítko SB – spustí se Service Box 

Verze - verze vozidla - možnost doplnit příslušnou verzi značkového vozidla z číselníku verzí na klávesu  F2 

Označení - stručný popis vozidla 

Karosérie – zda se jedná o Hatchback, Sedan, Kombi atd. (číselník se zobrazí volbou F2) 

Typ motoru – zážehový, vznětový, elektrický nebo hybridní (číselník se zobrazí volbou F2) 

Palivo – druhy paliv – benzín, nafta, LPG atd.  

Olej – typ oleje ve vozidle 

Typ vstřikování – přímé = palivo je vstřikováno rovnou do válců, nepřímé = palivo je vstřikováno do sacího traktu 

nebo kombinované 

Typ převodovky – automatická, manuální, sekvenční 

Typ Varianty – jednoduchý karburátor, dvojitý karburátor, diesel turbo atd. (číselník se zobrazí volbou F2) 

Barva – barva vozidla (číselník se zobrazí volbou F2) 

Rok výroby – např. 2015 a Datum výroby např. 01. 01. 2015 

Datum začátku záruky – den kdy začala záruka vozu, dotahuje se z modulu Salon, pokud bylo vozidlo přes něj 

prodáno 

Datum uvedení do provozu – např. 09. 10. 2015 

Datum platnosti STK – do kterého dne platí technická kontrola - povinné pole 

Datum další pravidelné prohlídky nebo km – kdy nebo po kolika kilometrech bude další pravidelná prohlídka 

Kódy: Blokace, Klíč, Rádio, Plip - číselné kódy 

Koncese - číslo koncese 

Majitel  - adresa majitele, možnost vyvolání číselníku firem a soukromých osob na klávesu  F2 

Řidič – adresa řidiče, možnost vyvolání konkrétní osoby z číselníku Řidičů na klávesu F2 

Změna na neznačkové – umožňuje provádět změnu ze značkového vozu na neznačkové. Povinnými údaji pro uložení 

nového vozidla je SPZ. Majitele nebo Řidiče lze dohledat pomocí F2. Klíčovým údajem tohoto číselníku je SPZ. 

Historie – zde se evidují veškeré změny karty vozidla. 
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Poznámka k vozu – slouží k uložení poznámky k vozidlu.  

3.2  OBCHODNÍ PARTNEŘI 

Tento číselník slouží pro evidenci zákazníků (firem a soukromých osob). Do tohoto číselníku se zadávají údaje o 

vlastníkovi vozidla. Pomocí tohoto číselníku lze později dohledávat vozidla nebo zakázky, které již byly pro tuto firmu 

(soukromou osobu) vystaveny. 
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U firem je potřeba vyplnit IČ, Kód (implicitně se nabízí IČ), DIČ, název a adresu firmy. Pokud se jedná o soukromou 

osobu, zadává se Příjmení, Jméno, Titul, Kód se automaticky vygeneruje – dvojklikem. 

U firem je vhodné, aby se pole IČO a KÓD shodovali, tj. zapsat IČO do pole KÓD ručně. Pro vyplnění údajů o firmě 

využití možnosti ARES.  

Doporučujeme vyplňovat email a mobil zákazníka a nezapomenout na GDPR. 

Dále je možno zadat bankovní spojení telefon, fax, e-mail a rabatní skupinu. Rabatní skupina určuje jednu z desíti 

prodejních cen materiálu při prodeji ze skladu (lze zadat hodnoty v rozsahu 0 až 10, přičemž hodnoty 0 a 5 jsou 

totožné). Konkrétně ke každému zákazníkovi se dá nastavit Sleva na práci a Sleva na materiál, hodnoty se zadávají v 

%. Tyto slevy se budou načítat při pořizování nových zakázek. Kolonka Objednávka představuje číslo stálé objednávky 

daného zákazníka, která se tiskne na dokladech. Ověřit na www – po stisku tlačítka se otevře internetový prohlížeč. 

3.3 ŘIDIČI 

Tento číselník slouží k evidenci řidičů vozidel. Vyplňuje se při zadávání vozidla.  O řidiči se eviduje Jméno, Příjmení, 

kontaktní adresa včetně telefonního nebo e-mail spojení, fax a datum narození. Pomocí tohoto číselníku lze později 

dohledávat vozidla nebo zakázky, které již byly pro tohoto řidiče vystaveny. 

  

Nutné údaje jsou Příjmení a Jméno. Každý řidič je v systému identifikován kódem, který mu systém přidělí 

automaticky.  

3.4 SLEVY 

Pomocí tohoto číselníku můžeme zákazníkům přiřazovat různé druhy slev.  
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Přidání slevy lze uskutečnit pomocí tlačítka Přidat. Slevy se zadávají v procentech a mohou se vztahovat k majiteli 

vozidla (zákazníkovi), ke skupině majitelů zařazených do slevové skupiny, k vozidlu nebo k určitému modelu vozidla 

s platností na určité období (od – do). V rámci poskytnutí slevy se z této tabulky vždy vybírá maximální možná sleva 

vztahující se k dané práci nebo materiálu. To znamená, že pokud jednomu majiteli připadá více slev, např. má 

individuální slevu a současně patří do slevové skupiny, bude přidělena vždy maximální sleva.  

Uživatelské slevy se automaticky číslují od čísla 100001. Čísla od 1 do 100000 jsou vyhrazena pro akční slevy a 

kampaně od importéra. 

Ke každé slevě vyplňujeme hlavičku slevy v horní části formuláře, kde zadáváme název slevy, její platnost od – do a 

komu je sleva určena a v dolní části v detailu slevy zadáváme výši slevy v procentech pro materiál a práce na 

zakázkách. 
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V hlavičce slevy určujeme slevu podle zvolených parametrů: 

- pro majitele (firmu nebo soukromou osobu) zadáním kódu obchodního partnera 
- pro skupinu majitelů dle zadané slevové skupiny (viz. Číselník obchodních partnerů) 
- pro vozidlo zadáním VIN kódu 
- pro vozidla určitého modelu výběrem z číselníku modelů 
- pro vozidla prodaná přes vaši firmu (uvedená v prodejním modulu Autosalon) 
- pro vozidla dle data uvedení do provozu od – do (jestliže v číselníku vozidel datum uvedení do provozu není 

vyplněno, dosadí se automaticky 1. 1. 1900) 
Slevy lze mezi sebou kombinovat zadáním více parametrů najednou (např. sleva na všechna vozidla modelu 206 

s datem uvedení do provozu od-do) 

Detail slevy v dolní části formuláře je rozdělen na čtyři oddíly, podle kterých se výše slev zadávají: 

a) rodina dílů 
b) číslo materiálu 
c) dílenské práce 
d) ostatní práce 

Pro zadání výše slevy klikneme do konkrétního okna oddílu slev a zvolíme tlačítko Nový řádek. Nad tlačítkem Nový 

řádek se zobrazí název oddílu slev a číslo slevy, kterou vyplňujeme. 

Zadávat lze slevu pro konkrétní materiál (zadáváme číslo materiálu a slevu) nebo pro všechny materiály (zadáme 

písmeno M a slevu). Dále můžeme volit slevu pro konkrétní rodinu dílů (druh materiálu D1), kde zadáváme číslo 

rodiny dílů a slevu nebo pro všechny rodiny dílů (zadáme písmeno R a slevu). 

Slevu na práci zadáváme u dílenských prací buď pro všechny práce (zadáváme P a slevu) nebo konkrétní práci 

(zadáváme číslo práce a slevu). U ostatních prací můžeme zadat slevu pro všechny práce (zadáme písmeno O a slevu) 

nebo pro konkrétní práci (zadáváme číslo práce a slevu).  Po zadání je nutné změny uložit pomocí tlačítka Uložit, 

protože při přechodu na jiný řádek v hlavičce slev se změny neukládají. 

Dále se této problematice věnuje doplněk manuálu - Slevovy_system.doc. 
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3.5 ZNAČKY VOZIDEL 

Tento číselník se používá při zadávání vozidla do číselníku SPZ. V případě, že umíte definovat FABKOD značky, dopište 

nejčastěji používané FABKODy k dané značce. 

 

 
 

3.6  MODELY VOZIDEL 

Číselník modelů vozidel je nutno vyplnit před vlastním pořízením značkových vozidel nebo doplňovat v průběhu 

zadávání daného vozidla. 

 
 

Nenačítat do výstupu – zde se dá nastavit, jestli načítat do ankety ISC či nikoli.  
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Cenová hladina pro druhy dílenských prací – možnost zadání hodinové sazby pro verzi vozidla u typu práce B 

Třída – rozdělení dle typu vozu: V – velká, S – střední, M – malá, D – dodávky, X – starší, O – ostatní  

Skupina pro dílenské práce Citroën – zde je umístěn kód pro dílenské práce  

3.7 TYPY ZAKÁZEK 

V tomto číselníku se evidují typy zakázek. Jedná se o podrobnější členění zakázek autoservisu, například na garanční 

opravy, interní opravy, běžné opravy, jiné opravy, údržba atd.   

  

Zadávají se tyto údaje: 

Typ zakázky - dvouznakové označení zakázky 

Popis zakázky - stručný popis zakázky 

Přednabízet písmeno - zadává se písmeno práce podle číselníku Typu prací 

Povolená písmena – zde lze nastavit, která písmena prací a materiálu se mohou použít u daného typu zakázky 

Středisko – lze nastavit kvůli účetnictví 

Číslo provozovny – pokud jsou nastaveny provozovny, do kterých jsou uživatelé zařazení, mohou poté použít pouze 

ten typ zakázky, který má ke své provozovně 

Zakázat slevy – pokud bude zatrženo, tak program nepovolí na tento typ zakázky zadávat slevy 

Zakázat texty na konci dokladů – pokud bude zatrženo, tak u tohoto typu zakázky nebude automaticky tisknout 

nastavené závěrečné texty 

Typ pro anketu ISC – nutno vyplnit pro účely Ankety IS 
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3.7.1 Automatické dotahování zákazníka na interní zakázce 
Pokud se v číselníku typu zakázek označí zakázka jako interní, je možno definovat kód firmy, na kterou se bude 

zakládat tento typ zakázky. 

 

3.8  TYPY PRACÍ  

Číselník slouží pro evidenci typů prací, které jsou pevně stanoveny. Je zde možnost editace jednotlivých položek. 

 

Typ práce – písmeno práce 
Popis – stručný popis práce 
Cenová hladina pro druhy dílenských prací – možnost výběru z pěti cenových hladin (Číselník Druhu prací) 
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Rabatní skupina náhrad. dílů pro tento typ práce – možnost výběru z pěti rabatních skupin, kde 0 a 10 mají totožné 

hodnoty (Sklad - Číselník materiálu). 

Používat průměrnou nákupní cenu pro materiál – pokud je zatrhnuto, tak volba rabatní skupiny není přístupná a do 
zakázek se vždy u daného písmene práce bere průměrná nákupní cena. 

3.8.1 Zadání rozdílné cenové hladiny práce a dílů pro provozovny 
V programu lze nadefinovat typy prací s různými cenovými hladinami dle provozoven. Podle provozovny zadané 

u uživatele, který pořizuje práce do zakázky, se dotahuje cena práce z cenové hladiny, která je nastavena u typu 

práce pro danou provozovnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 DRUHY PRACÍ  

Zde je možné zadat až pět hodinových sazeb ke každému druhu práce. Tyto sazby jsou očíslovány čísly 1 až 10.  

 

Postup nastavení a praktického využití uvedeno na příkladu: 

V číselníku druhu prací vytvoříme druh práce – mechanická práce a jednotlivé cenové hladiny se nastaví např. 100 

Kč/hod až 500 Kč/hod. 

V číselníku typu prací nastavíme např. pro BO – běžná oprava cenovou hladinu 3 a pro GO - garanční oprava cenovou 

hladinu 1 (pokud je zadaná hodnota 0 bere se cenová skupina 5). Ke každému typu lze přiřadit jen jednu cenovou 

hladinu, která bude určovat při pořízení dílenských prací, jaká cenová hladina bude použita při pořizování dané 

zakázky.     
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Při pořízení dílenských prací bude nabíhat pro zakázku u písmene B – běžná oprava na hodinu 300 Kč a pro zakázku 

s písmenem G – garanční oprava hodinová sazba 100 Kč pro všechny mechanické práce. To znamená, že z číselníku 

prací se přebírá jen časová norma, popis práce a sazba DPH. Hodinová sazba se při pořízení dílenských prací nyní 

přebírá z druhu prací, tedy podle toho jaký druh práce je právě pořizován. Protože lze zadat 10 hodinových sazeb, 

klíčem pro výběr dané sazby při pořizování dílenských prací v zakázce je nastavení položky cenová hladina, která je 

závislá na typu zakázky.  

3.10  HODINOVÁ SAZBA/ RABATNÍ SKUPINA DLE MAJITELE, ZNAČKY A 

MODELU 

V případě, když se nastaví ke kódu majitele hodinová sazba, má přednost před jakýmkoliv dalším nastavením. 
Chcete-li hodinovou sazbu na kód majitele bez omezení na značku a model vozu (tedy pro všechny vozy zákazníka) 
popř. druh práce, tyto pole nevyplňujte. 
Nebo lze specifikovat např. jen pro konkrétní značku, nebo můžete přidat ještě další podmínky.  

Pokud chcete slevu pro všechny vozy, při přidání do číselníku zadáte pouze IČO, necháte značku <ostatni> a zadáte 
hodinovou sazbu a záznam se uloží tak, že značka je v číselníku prázdná - sleva se tedy poskytuje na všechny vozu pro 
kód majitele.  

  
 

 

 

Upozornění: při definování slev je potřeba si uvědomit, že méně je více, tj. nastavit slevování tak, aby nedošlo, 

k tomu že na daný případ bude aktívních více slev. 

3.11 PAUŠÁLY 

V číselníku paušálu jsou jak paušály dodávané importérem, tak i vlastně vytvořené paušály. V číselníku je povoleno 

opravovat pouze vlastní paušály. Editace paušálů dodávaných importérem (řádek podbarven šedě) není přístupná. 

Tyto paušály je možno pouze importovat („Číselníky - Import číselníků“). 
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Tlačítkem Přidat je možno pořídit vlastní paušál. První polovina formuláře obsahuje hlavičku paušálu a druhá 

polovina jeho položky rozlišené písmeny P – práce, O – ostatní práce a M – materiál. 

Číslo paušálu – možno zadávat číslice i písmena 

Pro verze – pokud nebude vyplněno, tak se bude nabízet ke všem verzím 

Platnost – v jakém období je paušál platný 

Druh práce – vazba na číselník Druhu prací (F2) 

Popis paušálu – stručný název paušálu 

Cena – cena paušálu s DPH 

DPH – sazba DPH (21%) 

Cenová kalkulace – rozdělené ceny s DPH a bez DPH za paušál, práci, materiál 

3.12 DÍLENSKÉ PRÁCE  

V číselníku dílenských prací se zadávají všechny druhy prací, které lze na vozidlech provádět. U každé práce je uveden 

kód práce, druh práce, popis, počet jednotek, měrná jednotka, cena za měrnou jednotku a DPH. Tento číselník je 

nutno před zadáním provedené práce na vozidle naimportovat. Import se provádí ve volbě „Číselníky“, „Import 

číselníků“.  
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Pro dílenské práce platí, že pokud je přímo zadaná cena v číselníku dílenských prací (na klávesnici F2) a je u práce 

nastaven parametr preferovat cenu dle čísla práce tak tato cena přebije cenu nastavenou v typech zakázek. 

U ostatních prací je nutné mít zatržen parametr v nastavení programu. 

Upozorňujeme na možné problémy při bezhlavém entrování v řádcích ostatních prací. 

3.13 DÍLENSKÉ PRÁCE PEUGEOT  

Druhý typ číselníku dílenských prací má stromovou strukturu. Tento číselník je potřeba nejdříve naplnit pomocí 

importu ve volbě „Číselníky – Import číselníků – Import číselníku prací…“. Zde se uvede cesta k souboru 

„dpstrom.txt“, který se nachází v adresáři Servisu. Kódy se zobrazují na základě verze vozu, toto omezení lze vypnout 

zatržením políčka Nebrat v úvahu verzi vozidla, nebo pokud bude takto nastaveno v „Nastavení programu“. Při 

výběru kódu lze využít tzv. košíku, do kterého lze ukládat, nebo z něj mazat vybrané kódy. Pro hledání kódu podle 

názvu lze využít políčko pro hledání. Hledaný název se zadává pomocí hvězdičkové konvence (např. *ložiska* najde 

všechny kódy, kde je v názvu slovo ložiska). 
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3.14 DÍLENSKÉ PRÁCE CITROËN 

Jedná se o číselník dílenských prací pro CITROËN, také se stromovou strukturou. Tento číselník je potřeba, stejně jako 

v předchozím případě, nejdříve naplnit pomocí importu ve volbě „Číselníky – Import číselníků – Import číselníku 

prací…“.  

Podrobnější popis je uveden v doplňku k tomuto dokumentu: NORMOCASY_CITROEN_V1_SERVISPEU_146.PDF 

 

3.15 OSTATNÍ PRÁCE  

Tento číselník slouží pro evidenci ostatních prací. Ostatní práce jsou práce, které nelze zařadit do dílenských prací, 

ale na daném vozidle byly vykonány. 

Pomocí tlačítka Přidat je možno pořizovat nové ostatní práce. 

Druh práce – výběr z číselníku Druhu prací (F2) 

Kód práce – libovolné označení prací (max. 7 míst) 

Popis práce – stručný popis práce 

Počet jednotek – kolik např. hodin obsahuje daná práce 

Měrná jednotka – např. HOD, KS 

Cena MJ – cena práce za jednotku bez DPH 

DPH – sazba DPH (21%) 

Preferovat cenu podle čísla práce – pokud je nastaveno, tak cenu nebude brát z číselníku Druhu prací, ale z číselníku 

Ostatních prací. 
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3.16 POJIŠŤOVNY  

Jedná se o číselník pojišťoven, který se načítá při evidenci pojistné události v zakázkovém listu. 

 

3.17 PROFESE 

Číselník profesí, nutno vyplnit před zadáváním zaměstnanců.  
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Načítat jako mechaniky/technik/skladník – možnost přiřadit atribut „Načítat do sestav mechanika“. V sestavě 

„Vyhodnocení mechaniků dle hodin (celkem)“ se zobrazí všichni mechanici s tímto atributem. Nastavení načítání 

profesí je i pro webový plánovač. Na základě tohoto nastavení se jednotliví pracovníci zobrazují při plánování. 

Podobně se tohle nastavení využívá i při přiřazení mechaniků do webového plánovače. Profese označeny jako 

„Načítat jako mechaniky“ – se zobrazí ve webovém plánovači v dílně. 

3.18 ZAMĚSTNANCI 

Pro evidenci zaměstnanců slouží tento číselník (volba „Číselníky“, „Zaměstnanci“).  Před provedením práce na vozidle 

musí být tento číselník vyplněn. V evidenci práce na vozidle jsou pak z tohoto číselníku dohledáváni zaměstnanci, 

kteří na vozidle pracovali. Jsou v něm všechna potřebná data každého zaměstnance. Pomocí tohoto číselníku lze 

později vyhodnocovat ve volbě rozbory výkonnost jednotlivých zaměstnanců. Klíčovým údajem tohoto číselníku je 

kód.  

Pokud má zaměstnanec profesy mechanik – musí být v číselníku zaměstnanců naveden. 

Ostatní uživatele by měli být současně i uživateli DMS, proto je nutné je přiradit k správnému uživateli – výběr 

z komba Uživatel. 
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Kód – jednoznačný klíč pro určení zaměstnance (osobní číslo) 

Profese – přiřazení z číselníku profesí 

Uživatel – přiřazení uživatele k zaměstnanci 

Dílna – určuje příslušnost k dané dílně 

Tým - určuje příslušnost k danému týmu v dané dílně 

Číslo provozovny – v případě použití provozoven, její přiřazení  

Hodinová sazba – hodinová sazba zaměstnance (důležité pro rozbory zakázek) 

Barva pro plánovač – barevné rozlišení zaměstnanců, které je použito v plánovači 

Středisko – přiřazení zaměstnance k danému středisku 

Číslo osvědčení pro emise – číslo osvědčení pokud jej zaměstnanec má 

3.19 PROVOZOVNY 

Nastavuje se v případě rozdělení společnosti na provozovny. Pokud je firma takto rozdělená, provádí se zde také 

nastavení kódu dealera, RRDI/BAC  kódu a nastavení cenové hladiny pro garanci a Optiway.  
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3.20 IMPORT ČÍSELNÍKŮ 

V tomto formuláři se provádí veškeré importy číselníků modulu Autoservis. 

 

3.21 KÓDY PRO PŘEDKONTACI SKLAD A SERVIS 

Tento číselník se používá pro „Hromadnou likvidaci“ dokladů Autoservisu.  

Číselník obsahuje předkontace pro Servis i Sklad.  
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Po stisku tlačítka Doplnit se automaticky doplní kombinace druhů prací v kombinaci s typy zakázek, přičemž původní 

nastavení zůstává. Kód Dal, může být vyplněn jakýmkoliv písmenem a Účet Dal je potřeba doplnit dle účtové osnovy 

(např. 6xx). Po doplnění účtů a kódů je potřeba data uložit tlačítkem ULOŽIT.  Účetní rok je důležitý pro výběr účtů 

z účtové osnovy, která může být individuální pro každý rok. 

Na záložce Sklad jsou kombinace vzniklé ze Skladu (sloupec Drumat3 v kombinaci se sklady, středisky a typy zakázek). 

Kód MD a Dal, může být vyplněn jakýmkoliv písmenem a Účty MD a Dal je potřeba doplnit dle účtové osnovy. Po 

doplnění účtů a kódů je potřeba data zapsat tlačítkem ULOŽIT. 

Podle skladu, střediska, druhu materiálu a typu zakázky se jednotlivým pohybům ve skladu (příjem, výdej) při 

výstupu dat do účetnictví přiřadí kód a účet. Účet MD má dvojí funkci. V sloupci Druh = P se do tohoto sloupce uvádí 

účet pořízení zboží a materiálu 131xxx nebo 111xxx. Při výdeji nebo prodeji materiálu Druh = V se uvádí nákladový 

účet 5xx. Sloupec Účet DAL, slouží pro hromadnou likvidaci faktur a prodejek z modulu Sklad a Servis. Zadávají se zde 

výnosové účty 6xx. 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

39          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

3.22 PNEU BOXY – POPIS 

Jedná se o číselník pro evidenci skladování pneu. Přes volbu Editovat lze přepsat popis/lokalizace. 

3.23 TEXTY PRO PROTOKOL O SERVISNÍ PROHLÍDCE  

Číselník textů pro protokol o servisní prohlídce, zde lze přidávat text nový, editovat jej i smazat.  
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3.24 TEXTY PRO PROTOKOL O ROČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDCE  

Číselník textů pro roční o servisní prohlídce, zde lze přidávat text nový, editovat jej i smazat.  

 

3.25 TEXTY PRO DOPORUČENOU ÚDRŽBU VOZIDLA   

Číselník textů pro doporučenou údržbu vozidla, zde lze přidávat text nový, editovat jej i smazat.  

Text je využíván při zaznamenávání doporučené údržby k vozidlu.  
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3.26 ROZKÓDOVÁNÍ VIN 

Slouží pro doplnění verze vozu, motoru, vstřikování a karosérie. 

 

4  Volba Program 

4.1 Nastavení programu 

V tomto nastavení programu se určuje, zda program povolí či zakáže některé operace, které mohou ulehčit práci či 

zvýšit úroveň kontroly při pořizování nových dat. 

Člení se do třech záložek – SERVIS, týkající se primárně Servisu, SKLAD pro Skladové hospodářství a OBECNÉ.  
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Zadávat doplňující údaje u ostatních vozidel: Je-li zadáno Ano: Při pořízení ostatního vozidla umožní zadat veškeré 

údaje o voze. 

Zakázat zadání neexistujícího čísla dílenské práce: Je-li zadáno Ano: Provádí se kontrola na číselník dílenských prací 

a program nepovolí uložit neexistující číslo práce. 

Změna názvu dílenské práce, Je-li zadáno ANO: Je možno změnit název dílenské práce. 

Do názvu zakázky přenášet název vozidla: Je-li zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní název, 

který se převezme z číselníku SPZ. 

Do názvu zakázky přenášet SPZ: Je-li zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní název zakázky SPZ 

vozidla. 

Do názvu zakázky přenášet VIN: Je-li zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní VIN, který se 

převezme z číselníku SPZ. 

Do názvu zakázky přenášet zákazníka: Je-li zadáno Ano: Při zadání nové zakázky se automaticky vyplní název 

zákazníka, který se převezme z číselníku Majitelů. 

Pro ostatní práce použít cenu podle čísla práce: Je-li zadáno Ano: Bude se používat číselník vlastních čísel prací 

s vlastními časovými normami. 

Používat slevu z dílen. prací i pro ostatní práce: Je-li zadáno Ano: Bude brát slevu pro ostatní práce z dílenských 

prací. 

Načítat cenu materiálu podle cen na výdejce: Je-li zadáno Ano: Při sestavení zakázky bude brát prodejní cenu za 

materiál z výdejky a ne dle rabatních skupin z číselníku materiálu. 

Při sestavení zakázky načíst kdo pracoval na vozidle: Je-li zadáno Ano: Budou se při sestavení zakázky a na faktuře 

nebo pokladním dokladu tisknout jména mechaniků pracujících na zakázce. 
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Při sestavení zakázky nabízet k výběru číslo technika: Je-li zadáno Ano: Ve formuláři sestavení je nutno vybrat 

technika, který zakázku sestavil. Výběr se provede pomocí tlačítka „T“ (vedle pole zpráva pro příjemce). 

Při sestavení zakázky načíst datum další návštěvy + kilometry: Je- li zadáno Ano: Zobrazí se na faktuře nebo 

pokladním dokladu informace o další návštěvě – datum/kilometry. 

Rozdělovat na faktuře ostatní a dílenské práce: Je-li zadáno Ne: Budou se na faktuře a pokladním dokladu tisknout 

dílenské a ostatní práce sloučené dohromady pod názvem dílenské práce.  

Tisknout číslo mechanika na řádcích dokladu: Je-li zadáno Ano: K číslu práce na účetních dokladech se tiskne 

v hranatých závorkách číslo mechanika. 

Tisknout rozdělený VIN kód na dokladech: Je-li zadáno Ano: Na dokladech bude VIN kód rozdělen ve formátu 3+6+8 

(xxx xxxxxx xxxxxxxx). 

Nebrat v úvahu verzi vozidla v číselníku dílenských prací: Je-li zadáno Ano: Při výběru práce v číselníku dílenských 

prací neomezí výběr dle dané verze vozu. 

Nenabízet příjmový pokladní doklad za fakturu v hotovosti: Je-li zadáno Ano: Při vystavení vydané faktury, která má 

formu úhrady hotově, nebude program nabízet vystavení pokladního dokladu. 

Sumární doklad do registrační pokladny: Je-li zadáno Ano: Při vystavení pokladního bločku z registrační pokladny 
nebude doklad rozepsán položkově, ale jen sumárně. 
Pokud je objednaný materiál a není vydaný nedovolit uzavřít zakázku: Je-li zadáno Ano: Nepovolí uzavřít zakázku, 

pokud je na ni objednaný materiál (objednávky odběratele) a není vyskladněný. 
Povinné zadávání datumu STK: Je-li zadáno Ano: Program bude kontrolovat zadání Data platnosti STK a také 

správnost tohoto datumu. 
Protokol emise – pro práci s emisemi je nutno nastavit typ měřicího přístroje, datum kalibrace, číslo SME. 
Přednabízet FAB kód vozidla: Možnost vyplnit až 3 znaky, které se budou přednabízet při pořízení karty vozidla 

(např. VF3). 
Předpoklad ukončení zakázky: Zadává se časový údaj, který bude použit v předpokládaném datumu ukončení při 

pořízení zakázky. 
Čas pro upozornění na konec zakázky: Tento údaj se zadává v hodinách. Slouží pro upozornění na konec zakázky. 

V Přehledu zakázek se záznam zvýrazní žlutou barvou, jakmile dojde doba, o kolik hodin má upozornit před 
předpokládaným datem ukončení… 

Účet MD pro vnitropodnikové účtování: Umožňuje zadat účet strany MD, který bude použit při vnitropodnikovém 
účtování. 

Účet DA pro vnitropodnikové účtování: Umožňuje zadat účet strany DAL, který bude použit při vnitropodnikovém 
účtování. 

Kód RRDI Peugeot/Citroen/DS (3 znaky): Tyto kódy jsou dodány od importéra. 
Zkratka koncese Peugeot/Citroen/DS: Zde si každá koncese doplní svou zkratku, která je důležitá při importu 

Svolávacích akci, exportu ISC Ankety a Reportu Activity. 
Číslo koncese Peugeot/Citroen/DS (6 znaků): Zde si každá koncese doplní své číslo koncese, které je důležité pro 

odesílání garancí. 
Datum uzavření prací: Jakmile se zde nastaví určitý datum, tak práce pořízené před tímto datem včetně nelze 
opravit. 
Doplnění druhu práce pro paušál (import): Při importu paušálu se tento druh práce doplní ke všem paušálům, kde 

tento kód není vyplněn (např. M*). 
Kód textu na konci zak. Listu: Zde se zadává kód textu, který se následně tiskne na konci zakázkového listu. Tento 

text je možno měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2). 
Kód textu na konci faktury: Zde se zadává kód textu, který se následně tiskne na konci faktury. Tento text je možno 

měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2). 
Kód textu na konci pokladního dokladu: Zde se zadává kód textu, který se následně tiskne na konci pokladního 

dokladu. Tento text je možno měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2). 
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Kód textu na konci protokolu o uskladnění pneu: Zde se zadává kód textu, který se následně tiskne na konci 
protokolu o uskladnění pneu. Tento text je možno měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých 
variantách (F2). 

Přednabízet číselnou řadu faktur: Zde se zadává číslo číselné řady, která se bude přednabízet při pořízení vydaných 
faktur. 

Přednabízet číselnou řadu pokladny: Zde se zadává číslo číselné řady, která se bude přednabízet při pořízení 
pokladního dokladu. 

Po kolika minutách aktualizovat obrazovku zakázky: Automatický refresh  
Spotřební materiál (procenta z prodejní ceny materiálu) 
Spotřební materiál (procenta z prodejní ceny práce) 
Proplácená hodinová sazba pro garanční protokoly: Zde se doplní přidělená hodinová sazba pro garanční opravy 

dané koncese. Tato sazba se uplatní při vyhodnocování garančních zakázek. Pokud je rovna nule, tak se bere dle 
cenové hladiny. 

Proplacená hodinová sazba pro Optiway: Zde se doplní přidělená hodinová sazba pro Optiway dané koncese.  
Používat čárový kód: Je – li Ano: Bude se na zakázkovém listu, pracovním listu atd. tisknout čárový kód. 
Jiná značka 

4.1.1 Uživatelské nastavení 
Umožňuje nastavit parametry, které se vztahují k jednotlivým uživatelům. 

 
Zakázat měnit slevy na práce a materiál: Je-li zadáno Ano: Změna slev na práce a materiál není přístupná. 
Zakázat měnit cenu materiálu: Je-li zadáno Ano: Změna ceny materiálu není možná. 
Zakázat měnit název materiálu: Je-li zadáno Ano: Změna názvu materiálu není možná. 
Zakázat editovat předpokládané datum ukončení: Je-li zadáno Ano: Datum předpokládaného ukončení zakázky 

nelze editovat. 
Kontrolovat zápis výbavy vozu k SPZ: Je-li zadáno Ano: Při uložení zakázkového listu nebo zvolení tlačítka Sestavení 

zobrazí formulář Kontroly údajů vozidla. 
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Tisk pokladního dokladu na zálohu bez dotazu: Je-li zadáno Ano: Provede se automaticky tisk ihned po zapsání 
zakázky, bez dotazu „Vytisknout pokladní doklad“. 

Tisk zakázkového listu bez dotazu: Je-li zadáno Ano: Provede se automaticky tisk ihned po zapsání zakázky, bez 
dotazu „Vytisknout zakázkový list“. 

Před tiskem nezobrazovat výběr tiskárny: Je-li zadáno Ano: Odešle se sestava automaticky na nastavenou tiskárnu 
bez možnosti výběru. V opačném případně program před tiskem zobrazí výběr tiskárny. 

Zrušit formulář zakázkového listu po uložení: Je-li zadáno Ano: Po uložení zakázkového listu se toto okno uzavře a 
provede se návrat na hlavní formulář Autoservisu. 

Přesné vyhledávání: Je-li zadáno Ano: Do vyhledávacího pole musí být zadán přesný název nebo označení hledané 
položky. Pokud by přesné vyhledávání nebylo zadáno, tak stačí pouze uvést část názvu. 

Starý filtr v přehledu zakázek: Je-li Ano: Zobrazí se v přehledu zakázek filtrační řádek nad každým sloupcem. 
Staré zobrazení úvodní obrazovky. 
Staré zobrazení obchodních partnerů. 
Upozorňovat na znovu odesílání dopisu k svolávací akci a na neprovedené akce: Možnost nastavení upozorňování 

na další odeslání dopisu a na neprovedené akce na hlavním formuláři. 
Upozorňovat, že není export Servis report activity tento měsíc: Je-li zadáno Ano: Parametr upozorní, že není 

vygenerovaný SERVIS REPORT ACTIVITY. 
Upozorňovat na další návštěvy vozidel na servise. 
PEU/CIT – Upozorňovat na odeslané NETEQC. 
Nepřednabízet skutečně odpracovaný čas v dílenských a ostatních pracích: Je-li zadáno Ano: Při pořizování 

dílenských a ostatních prací je nutno vyplnit skutečně odpracovaný čas ručně. 
Zakázat měnit zákazníka na zakázce: Je-li zadáno Ano: Nelze měnit zákazníka v zakázkovém listu. 
Zakázat měnit převzal na zakáce: Je-li zadáno Ano: Nelze měnit převzal v zakázkovém listu. 
Povolit import Nissan. 
Povolit Mitsubishi. 
Omezení záznamů v seznamech: Možnost zadat počet záznamů, které se budou načítat při prvním zobrazení 

číselníku. Při větším objemu dat urychluje práci. 
Datum omezení přehledu zakázek: Určení, od kterého data se budou zobrazovat zakázky ve formuláři Přehled 

zakázek. 
Číslo provozovny: Nastavení čísla provozovny, do které daný uživatel spadá. 
Nabízený typ zakázky: Možnost nastavení typu zakázky, který se bude automaticky nabízet při pořizování 

zakázkového listu (vazba na číselník F2). 
Datum uzavření účetních dat: Ke kterému datu se uzavírají účetní data. Pokud se zde změní datum uzavření účetních 

dat, změní se i v modulu Klient. 
Povolené typy zakázek k uzavření: Jaké typy zakázek může tento uživatel uzavírat. 
Maximální procento slevy při ruční změně: Pokud uživatel mění slevu ručně, tak zde lze omezit kolik procent 

maximálně může uživatel použít. 
Jako první formulář zobrazovat přehled zakázek: Možnost spouštět jako první obrazovku Přehled zakázek dle 

přihlášeného uživatele. 
Jako první formulář zobrazovat skladové hospodářství: Pokud některý uživatel používá pouze skladové 

hospodářství, může si zde nastavit, aby se mu jako první zobrazil formulář – Skladové hospodářství. 
Kontrola data přezutí pro sklad pneumatik - letní/zimní období. 
Nastavení cesty pro ukládání souborů Excel, objednávky, ABCnet, garance atd. 

4.2 Přístupová práva 

Pro každého uživatele lze zvlášť nastavit přístupová práva tak, aby nedocházelo k nežádoucím manipulacím s daty ze 

strany neoprávněných uživatelů. Uživatel, který má toto právo, může provádět změny v databázi jako např.: vkládání 

nových dat, změny údajů v číselnících, mazat je atd.  
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Tato přístupová práva jsou rozdělená na dvě záložky – Přístupová práva (zde se nastavuje oprávnění k jednotlivým 

úkonům, např. vytvoření, oprava a mazání zakázky, možnost vydat materiál či zrušit, přístup k jednotlivým číselníkům 

atd.: 

 

                                                          Přiklad rozkliknutí nastavení oprávnění pro Skladové hospodářství  

4.2.1 Uživatelé-skupiny: 

 
V levé části formuláře, po výběru konkrétního uživatele a kliknutí na tlačítko Editovat, lze nastavit telefonní číslo 

uživatele, emailová adresa, která se bude dotahovat do vystavených dokladů, preferované bankovní spojení, zda 

bude uživateli umožněn tisk pokladního dokladu na zálohu bez dotahu, tisk zakázkového listu bez dotazu atd.… 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

47          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

 
A v záložce SKLAD, je možno kupříkladu nastavit číslo skladu či střediska a zakázky, které budou přednabízené 

v příjemce, výdejce a prodejce, nebo lze také nastavit účty pro meziskladový převod.  

 

4.3 Nastavení barev formulářů  

Každý uživatel si může nastavit barevné zobrazení a font písma jednotlivých prvků. Změna se provádí výběrem, co 

chceme měnit pomocí přepínačů a pak dblklik na daném prvku formuláře se zobrazí seznam barev nebo typy písma, 

které lze použít. Po výběru je nutno nastavení uložit. Pokud je nutno obnovit výchozí kombinaci použijeme tlačítko 

Obnovit původní. Nastavení se projeví po novém spuštění formuláře. 

 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

48          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

4.4 Údaje o firmě  

Nastavení údajů o firmě slouží k předběžnému vyplnění některých standardních dat, jako jsou: hlavičky tiskových 

sestav, formulářů, faktur atd. Nastavuje se zde adresa firmy, její název, IČ, DIČ, telefon, mobil.  

 

4.5 Specifické funkce programu  

4.5.1 Obnovení uzavřené zakázky 
Touto funkcí lze již uzavřené zakázky znovu obnovit. Příznak uzavření se odstraní a uživatel má znovu možnost 

editace dokladu.  

Je předtím buď nutno smazat případnou vydanou fakturu, nebo stornovat pokladní doklad v modulu Klient. Obnovu 

zakázky lze vyvolat v menu Program – Obnovení uzavřené zakázky nebo přímo v zakázkovém listě dblklikem na textu 

„Uzavřená zakázka! NELZE MĚNIT“., kdy program umožní buď provést automaticky storno dokladu či v případě 

faktury, vytvořit dobropis k zakázce.  

  

4.5.2 Změna VIN kódu 
Jelikož VIN kód udává jedinečný klíč u vozidel (neexistuje jiné vozidlo se stejným VIN kódem) lze vzhledem k vazbám 

měnit VIN kód pouze v jednom formuláři. Provedete-li změnu VIN kódu v této nabídce, provedou se změny ve všech 

tabulkách databáze a tím pádem nedojde k narušení vazeb. 
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Tento postup se dá využít i pro změnu modelu vozidla, v tomto případě zadáváme původní i nový VIN kód stejný. 

 
 

 

 

 

 

 

Postup při změně VIN kódu: 
Pokud je nutné z jakýchkoli důvodů provést změnu VIN kódu, je možné ji provést v menu „Program - Změna VIN 

kódu.“ 

Po zvolení této volby dojde k nabídce formuláře s názvem „Změna klíčových údajů vozidla“ a program po vás 

požaduje zadání původního VIN kódu. (zde nefunguje žádná nápověda na F2 a hodnotu VIN kódu je nutné vyplnit 

ručně). 

Po napsání správného VIN kódu dojde k zobrazení SPZ a názvu vozidla. Do kolonky „Zadejte nový VIN“ je potřeba 

zadat novou hodnotu VIN kódu a do kolonky „Verze“ novou hodnotu verze vozu (je-li potřeba měnit). 

K uložení je potřeba kliknou na tlačítko „PROVÉST ZMĚNU“. 

Po úspěšném provedení změn program vypíše hlášení „Změna byla provedena“.  

Tyto změny se zapíšou do tzv. historie vozidla, kterou je možné vyvolat při editaci SPZ vozidla kliknutím na tlačítko 

„HISTORIE“. 

4.6 EMISE  

Pomocí této volby lze vytvořit protokol o měření emisí vozidla. Před prvním použitím je nutno nastavit 

v parametrech programu typ měřicího přístroje, datum kalibrace, číslo SME.  Číslování emisních protokolu je dle typu 

motoru, formát čísla se skládá z čísla v daném roce lomeno posledním dvojčíslím roku. Číslování protokolů lze změnit 

po dvojkliku myší na čísle, další budou pokračovat v řadě.  Tisk je nastaven na papíry se zelenou známkou v levém 

horním rohu. 

Červeně jsou protokoly se vznětovým motorem. 

Modře jsou protokoly se zážehovým motorem. 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

50          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

 

4.7 Kalkulace ceny zakázky  

Přehled vytvořených kalkulací do zakázky.  

 

Lze je vytvořit přímo zde v tomto seznamu, prostřednictvím tlačítka EDITOVAT: 
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Nebo také přímo v zakázce, tlačítkem VYTVOŘIT KALKULACI.  

 

 

Prostřednictvím tlačítka, po výběru kalkulace lze načíst práce a materiál do vybrané zakázky. Kalkulaci lze načíst do již 

založené zakázky. U vytváření nové zakázky toto tlač. není přístupné (až po jejím uložení). 
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4.8 PRÁCE S ÚČETNÍMI DOKLADY  

4.8.1 Hromadná likvidace 

 

Volbou „Hromadná likvidace“ v menu (pod položkou „program“) lze automaticky vygenerovat likvidaci 

nezaúčtovaných prvotních dokladů, jak vydaných faktur, tak i pokladních dokladů vystavených v programu 

Autoservis. Možno načítat středisko z typu zakázky, blíže popsáno v samostatném manuálu Hromadné likvidace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 Princip této funkce: 
- nejdříve se vyberou ty doklady, které se váží na uzavřené zakázky a nejsou v účetnictví zaúčtovány. Standardně se 

vybírají doklady, které ještě nebyly zlikvidovány. Volbou „Generovat likvidaci již zlikvidovaných nezaúčtovaných 
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dokladů“ je možno znovu vygenerovat likvidaci těch dokladů, které již likvidaci mají, ale ještě nebyly zaúčtovány, 

protože tato likvidace je z nějakého důvodu špatná (špatně vyplněný číselník kódů apod.).  

- v dalším kroku se prochází seznam dokladů vybraných v předchozím kroku, načítají se dílenské, ostatní práce a 

materiál na konkrétní zakázku a navazují se na číselník „Kódů předkontací pro servis a sklad“. U prací se použije 

kombinace druh práce - typ zakázky a k této kombinaci se najde příslušný účet a kód z číselníku, takže např. druh 

práce ME (mechanická) a typ zakázky BO (běžná oprava). U materiálu je to kombinace číslo skladu – středisko – typ 

zakázky – druh materiálu, takže např. 1 (sklad č.1) – 100 (středisko 100) – BO (běžná oprava) – ELF (oleje Elf). 

- dalším krokem je vygenerování likvidace dokladu. Jako příklad uvedeme likvidaci faktury. Nejdříve se vygenerují 

řádky s DPH. Na stranu MD se použije účet faktury (311xxx), do párovacího znaku číslo faktury a na stranu DAL účet 

DPH (343xxx). Jako další se generují řádky z prací. Na stranu MD se opět použije účet faktury (311xxx), do párovacího 

znaku číslo faktury a na stranu DAL příslušný účet z číselníku Předkontací (vybraný podle kombinace) a do párovacího 

znaku příslušný kód DAL z číselníku. Takto se postupuje pro všechny práce i materiál. 

- pokud bude v modulu Účetnictví nastaveno načítání částky není předmětem DPH na zvláštní řádek, tak se částka 

zaokrouhlení přepíše do samostatného řádku. Na stranu MD se použije účet (311xxx), na stranu DAL přednastavený 

účet „Účet pro mimo daň“ a do střediska „Středisko pro mimo daň“. Položka „Účet pro zaplacené zálohy“ se použije 

v případě, že na zakázku byla záloha, která se odečetla na konečném dokladu. 

- v posledním kroku se provádí kontrola, zda součet řádků likvidace souhlasí s celkovou částkou zakázky. Pokud tomu 

tak není, program generuje chybové hlášení. Všechna chybová hlášení se ukládají do souboru, který je na závěr 

zobrazen formou sestavy, kterou je možno vytisknout. 

4.8.3 Popis chyb hromadné likvidace:  
Chyba: „Nejsou zadány všechny účty pro dílenské práce". 

Důvod chyby: Pro zadanou kombinaci typu práce a typu zakázky nebyl nalezen odpovídající záznam v číselníku 

Předkontací Servisu. 

Řešení: Doplnit číselník Předkontací o příslušný záznam 

Chyba: „Nejsou zadány všechny účty pro materiál". 

Důvod chyby: Pro zadanou kombinaci skladu, druhu materiálu, střediska a typu zakázky nebyl nalezen odpovídající 

záznam v číselníku Předkontací Skladu. 

Řešení: Doplnit číselník Předkontací o příslušný záznam. 

Chyba: „Nesouhlasí součet prací a mat.s celk.částkou zakázky." 

Důvod chyby: Celková částka zakázky nesouhlasí s částkou uvedenou na dokladu (faktuře/ pokladním dokladu), 

někdo pravděpodobně změnil doklad pomocí opravy v modulu účetnictví. 

Řešení: Opravit částku prvotního dokladu na správnou hodnotu. 

4.8.4 Interní zaúčtování 
Interní zaúčtování lze provádět z programu Servis z menu Program. Účty, na které se bude účtovat, lze nastavit v 

„Nastavení programu“ (účet MD a DAL pro vnitropodnikové účtování). Při zaúčtování probíhá kontrola na středisko 

strany MD a střed. strany DAL. Středisko strany MD se doplňuje v dílenských a ostatních pracích, středisko strany DAL 

se bere z číselníku zaměstnanců od příslušného mechanika. 
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Ve výběrové podmínce lze vybírat dle typu, čísla zakázky a data pořízení, ukončení, sestavení zakázek. Dále následuje 

výběr číselné řady, do které bude účetní doklad uložen. Číslo dokladu a datum lze měnit podle potřeby. 

4.8.5 Obnova interního zaúčtování 
Obnovu interního zaúčtování lze provést dle čísla účetního dokladu. 

 

4.8.6 Seznam nezaúčtovaných interních zakázek 
Jde o sestavu, která předává informace o nezaúčtovaných interních zakázkách.  

4.8.7 Mazání účetních dokladů 
Tato volba na základě přístupových práv opravňuje uživateli mazat účetní doklady. Jedná se o vydané faktury, 

zálohové faktury a pokladní doklady. 
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Pomocí filtru ve spodní části obrazovky se lze přepínat mezi Vydanými fakturami a Pokladními doklady. Dále se 

vybere číselná řada nebo pro přesnější vyhledání číslo dokladu. Po zadání filtrů je potřeba Načíst data. Požadované 

doklady se odstraní pomocí tlačítka Smazat doklad. Při mazání dokladu probíhá kontrola na zaúčtované doklady a 

uzavřený účetní měsíc. 

4.9 KONTROLNÍ A OPRAVNÉ PROCEDURY  

Systémové funkce sloužící pro správný chod programu. 

4.10 SYSTÉMOVÉ FUNKCE PROGRAMU 

4.10.1 Prohlížení žurnálu 
V Žurnálu lze dohledávat např. tyto informace: 

Smazání faktury, pokladního dokladu 

Smazání příjemky, výdejky, prodejky, změny prodejních cen 

Zrušení zakázky, garančního protokolu 

Obnova zakázky servisu 

Změny prodejních cen 

Obnovu příznaku zaúčtování 

Změnu data sestavení zakázky 

 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 

 

56          MANUÁL  Servis PEUGEOT 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

4.10.2 Lokální archivace dat 
Archivace dat (Záloha) 

Provést výběr tabulek – tlač. Výběr, všechny tabulky. Výběr tabulek lze provést i jednotlivě – klikem na červený křížek 

u tabulky, která má být zálohovaná. 

Nastavit cestu, kam se data budou ukládat, do políčka Cíl. 

Zatrhnout zatržítko použít ZIP, chceme-li data zkomprimovat. 

Kliknout na tlačítko Provést. 

 

Obnova dat ze zálohy (Obnova) 

Postup práce je stejný jako v případě archivace dat. Jediný rozdíl spočívá v tom, že do políčka Zdroj se nastavuje 

cesta k záloze, ze které se budou data obnovovat. 

U políčka Zdroj je možno použít k nastavení cesty tlačítko se třemi tečkami. 

 

Vybrat disk (Drive), na kterém je uložen adresář, který byl vytvořen pro zálohy (např. složka zaloha) 
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Vybrat adresář – označit v horním poli a potvrdit tlač. Select. 

REINDEXACE DAT 

Tato volba provádí reindexaci tabulek (vytvoří index na tabulku). Reindexace má podstatný význam pro rychlost 

zpracování dat a přístupu k tabulce s daty. 

 

Slouží ke kontrole zálohování a kontrole provádění JOBů SQL Serveru. Na záložce JOB lze kontrolovat historii 

spouštění (pravé tlačítko myši v názvu JOBu) nebo příkaz, který vykonává (pravé tlačítko myši ve sloupci příkaz). 

Pomocí Přenosu dat lze provádět přenos dat mezi servery. 

4.10.3 Přílohy  
Zde je možno, prohlédnout si přiložené přílohy k zakázkám, vozidlům a také elektronicky podepsané dokumenty, 

včetně faktur. Elektronický podpis se vytváří prostřednictvím webové aplikace EPODPIS.  
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4.10.4 Změna hesla uživatele Správce systému 
V případě, když by došlo ke ztrátě hesla k uživateli SA, je možno prostřednictvím této volby nastavit heslo nové.   

 

5 HLAVNÍ OBRAZOVKA  

 

Po spuštění programu se zobrazí tato obrazovka, která nabízí souhrnné informace o vozidlech. SPZ, může být zadána 

z klávesnice nebo pomocí klávesy F2. 

V případě zatrhnutého parametru u uživatele – Staré zobrazení úvodní obrazovky (Program – Nastavení programu – 

Uživatelské nastavení), se zobrazuje tato úvodní obrazovka:  
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Pokud je SPZ nalezena, zobrazí se údaje o daném vozidle. V pravé části dojde k načtení již pořízených zakázek na 

vozidlo. Červeně podbarvené zakázky jsou již uzavřené. Pomocí dvojkliku na čísle otevřené zakázky program zobrazí 

zakázkový list. Pokud je zakázka již uzavřená, tak se zobrazí její přehled.  

Pokud zadanou SPZ nenalezne, program vypíše hlášení a požaduje opakované zadání. V tomto případě lze stisknutím 

tlačítka „SPZ“ dopsat a zařadit nové vozidlo do číselníku „SPZ“. Po zařazení nového vozidla se již ostatní údaje 

zobrazí. Pokud se u zadané SPZ zobrazí červený vykřičník, tak to znamená, že u vozu je uložena poznámka. 

Tlačítkem Načíst servisní historii i ostatních dealerů lze načíst informace o tom, kdy bylo vozidlo servisováno i u 
jiných dealerů.  

5.1.1 Svolávací akce:  
Při vyplnění pole s SPZ probíhá automaticky kontrola, zda se na dané vozidlo nevztahuje nějaká svolávací akce dle 

akcí importéra. Pokud ano, dojde k zobrazení této akce v řádku. Jednotlivé akce jsou barevně rozlišeny, a to zeleně 

hotové, žlutě otevřené zakázky, bíle nevyřešené a fialově vyřešeny jinak (ručním uzavřením svolávací akce, svolávací 

akci vyřešil jiný koncesionář). Import těchto akcí se provádí na základě textového souboru dodaného importérem 

v menu „Číselníky – Import číselníků“. 

Tato kontrola se vztahuje na všechny vozy a všechny akce dodané v textovém souboru, (pro případ, že vozidlo z jiné 

koncese přijede na kontrolu k jinému dealerovi.) ale následné zpracování pracuje již jen s vozy dané koncese. Je však 

potřeba nastavit v menu „Program - Nastavení programu“ hodnotu Zkratka koncese. 

Pomocí plovoucího menu vyvolaného pravým klikem např. na sloupci Akce lze pořizovat, rušit, uzavírat vlastní 

svolávací akce. 

 

Při pořízení akce stačí vyplnit číslo akce a její popis, tato akce bude vždy vázána k danému VIN kódu vozidla. 
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5.1.2 Tisk servisní historie 

Možnost tisku servisní historie z úvodní obrazovky klikem na ikonu tiskárny  (v záložce servisní historie – ve 

spodní části vlevo) a to dvěma způsoby, které jsou popsány v potvrzení operace: 

 

1. Print screen servisní historie – pokud se v potvrzení zvolí ANO 

2. Tisk servisní historie jako sestavy – možno využití jako servisní knížky při prodeji vozidla – pokud 

se v potvrzení zvolí NE 

 

5.2 PŘEHLED ZAKÁZEK 

S pomocí tohoto formuláře se lze dále dostat do všech částí programu souvisejících s tvorbou zakázky. V případě, že 

přihlášený uživatel je zařazen k dané provozovně, tak dojde k zobrazení zakázek jen příslušné provozovny. Přiřazení 

provozovny se provádí v Uživatelském nastavení. 
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V horní části formuláře lze pravým klikem myši na záhlaví sloupce, vyvolat možnost vlastního filtrování.  

V tabulce můžeme třídit jednotlivé sloupce pomocí kliknutí myši na hlavičce sloupce, sloupec se se třídí vzestupně 

(znak ) nebo sestupně (znak ).   

Dblklikem myši na položkách typ, číslo a název zakázky se otevře zakázkový list dané zakázky. U uzavřených zakázek 

se zobrazí její přehled. Dblklikem myši na údajích o vozidle bude otevřena editace karty SZP a na údajích o majiteli 

vozu editace karty Majitele.  

Přehled zakázek může mít 2 vzhledy. Aktuální vzhled - viz horní screen, dřívější vzhled viz dolní screen. 

Původní vzhled lze nastavit u uživatele pomocí parametru Starý filtr zakázek.   

 

Tučně zobrazená SPZ znamená poznámku k vozu, kterou je možno zadat v kartě vozidla. Zobrazení této poznámky lze 

vyvolat pravým klikem myši na SPZ. Tučně zobrazený VIN znamená svolávací akce k vozidlu, pravým klikem dojde 

k jejich zobrazení.  

Dále lze pomocí přepínače zvolit, jaké zakázky budou sledovány, otevřené (jsou zobrazeny černým písmem) nebo 

uzavřené (jsou zobrazeny červeným písmem) nebo všechny. Tyto zakázky lze zobrazit od data, které bylo zadáno 
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do kolonky Zobrazovat od. 

Tlačítko DNES je určeno pro rychlý způsob filtrování - zobrazí záznamy pořízené v daný den. 

 

V pravé části pod tabulkou se při procházení po jednotlivých řádcích přehledu zobrazují možnosti opakovaného tisku 

dokumentů pro danou zakázku. Dále její cena s DPH nebo předpokládaná cena zakázky pro danou chvíli. 

V levé části jsou tlačítka pro vytváření zakázky.  

Tlačítko Nová zakázka slouží k vytvoření nové zakázky.  

Tlačítko Zobrazit zakázku k editaci zakázky.  

Tlačítko Zrušení zakázky k smazání zakázky, pokud na zakázku není vydán materiál ze skladu nebo není uzavřena.  

Tlačítko Dílenské práce slouží k zadávání dílenských prací a paušálu na zakázku.  

Tlačítko Ostatní práce slouží pro zadávání ostatních prací, nebo prací, které byly provedeny mimo firmu 

(subdodávky).  

Tlačítko Poznámka (tech.) umožňuje zadání poznámky technika k dané zakázce. V seznamu zakázek bude tučně 

zvýrazněno jméno technika. Zobrazení poznámky lze vyvolat dblklikem na jeho jménu. Tlačítko Rozbory slouží 

k předběžné informaci o ceně zakázky a k nastavení typu prací (např. P – paušál).  

Tlačítko Sestavení slouží pro uzavírání zakázky.  

Tlačítko Obnovení zakázky umožňuje znovu otevření zakázky v případě, že na ni není vystaven žádný doklad.  

Tlačítko Garance zobrazí formulář pro odeslání garancí.  

Tlačítko Soubory přílohy umožňuje import a export souborů k zakázce (např. fotky vozidla, naskenované dokumenty 

apod.). Tlačítko Objednávka ND nabídne formulář k vytvoření objednávky náhradních dílů, kterou si je možno 

vytisknout.  

Opakovaný tisk – možnost opakovaného tisku všech vytvořených dokladů k dané zakázce (Zakázkový list, Pracovní 

lístek, Protokol o výsledku servisní prohlídky, Přílohy k zakázce, Záloha, Faktura, Pokladní doklad, Výdejka atd.). 

5.3 PROPOJENÍ S WEBOVÝMI PORTÁLY  

V přehledu zakázek je možno pomocí pravého kliku na tlačítka SB, Audatex, SSM či DAT GROUP, propojit program 

Servis se zmiňovanými webovými portály.  
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SB – Service Box  

 

Po kliknutí na toto tlačítko SB, program automaticky uživatele přesměruje do webového prohlížeče na přihlašovací 

stránku do ServiceBoxu. 

Po přihlášení se v ServiceBoxu otevře stránka s údaji z vybrané zakázky. Přidání práce a materiálu je možno provést 

přes volbu Dokumentace – Technická dokumentace. Zobrazí se dokumentace k danému VIN kódu vozidla.  

V levé části obrazovky lze určit, zda vyhledávat Díly nebo Časové sazby. V pravé části obrazovky se bude do 

vybraného zásahu umísťovat díl či časová norma. ND – náhradní díly, PO – časové normy. 

Práce se ServiceBoxem je součástí samostatného manuálu – na vyžádání. 

Audatex – portál pro poskytování komplexních řešení pro oblast pojistných událostí  

 
Propojení je zprovozňování na základě požadavku.  

Práce s Audatexem je součástí samostatného manuálu – na vyžádání. 
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5.4 ZAKÁZKY 

5.4.1 Vstupní obrazovka – zakázkový list 

 

5.4.2 Pořízení zakázek 
SPZ – vyplní se SPZ automobilu. V případě, že není známa je možnost vyvolat klávesou F2 číselník SPZ. V něm se dá 

vyhledávat podle různých výběrových kritérií správná SPZ nebo založit novou SPZ (viz číselník SPZ). Klávesou 
Enter se převezme vyhledaná SPZ do evidence zakázek. (povinný údaj) 

Typ zakázky – vyplní se typ zakázky přímo, nebo se klávesou F2 vyvolá číselník typů zakázek a vybere se požadovaný 
typ. V tomto číselníku je rovněž možno pořídit nový typ. (povinný údaj) 

Číslo zakázky - pokud je požadována editace již existující zakázky, zadá se toto číslo přímo, nebo kliknutím na tlačítko 
„Nová zakázka“ automaticky dojde k vygenerování nového čísla k danému typu zakázky. (povinný údaj) 

Název zakázky – stručný popis zakázky. (nepovinný údaj). Pokud je v nastavení programu zatrženo např. „Do názvu 
zakázky přenášet název vozidla“ automaticky se doplňuje název z číselníku SPZ. 

Datum příjmu – datum přijetí zakázky, vyplňuje se automaticky aktuálním datem a časem. (povinný údaj) 
Datum převzetí – datum převzetí vozu, vyplňuje se automaticky aktuálním datem a časem. (povinný údaj) 
Předpokládané datum ukončení – datum ukončení zakázky. Automaticky se nabízí jako datum pořízení + počet 

hodin dle přednastavení v menu “Program – Nastavení programu“.(povinný údaj) Při uložení zakázkového listu 
dochází ke kontrole, zda datum předpokládaného ukončení zakázky není menší jak datum přijetí opravy. 
Datum příjmu, převzetí a předpokládaného ukončení je možno vybrat přes ikonu Kalendáře. 
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Převzal – jméno pracovníka, který vozidlo převzal (automaticky nabíhá podle přihlášení uživatele do programu). 

Nelze vypsat nebo změnit pole Převzal ručně, ale pouze výběrem z komba. Zde se nabízejí zaměstnanci, kteří 
mají přiřazenou profesi Technik, u které je označeno „Načítat jako technika“. 

 

Změna je umožněná, pouze pokud je v nastavení uživatele odškrtnut parametr Zakázat měnit převzal na zakázce. 

 

Poznámka (tech.) - Poznámku příjímacího technika. Tato poznámka se nikde netiskne. Zobrazí se pole pro zadání 

textu. Lze využít číselník textů, který se vyvolá klávesou F2 nebo pravým tlačítkem myši nebo poznámku ručně 

vepsat. Je možno také automaticky zobrazit datum a autora a to tlačítkem Vložit datum + autora. 

 

V zakázkovém listu se po uložení poznámky a zakázkového listu zobrazí červený vykřičník ! vedle čísla zakázky. 
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Informace o zadané poznámce technika se zobrazí v Přehledu zakázek a to znakem vykřičníku ! ve sloupci Z a jméno 

uživatele v poli převzal bude zobrazeno tučně. 

 

A také u tlačítka Poznámka (tech.) je zobrazen vykřičník !. 

Slevy & kampaně – zobrazí dostupné slevy a kampaně pro daný vůz. 
Výbava – vyplňuje se zde jen “A” (Ano) nebo “N” (Ne) dle výbavy. Na výbavu lze nastavit kontrolu v nastavení. Jedná 

se o uživatelské nastavení. V případě, že má uživatel parametr nastaven, změní-li se výbava vozu oproti 
předchozí výbavě, zobrazí se při uložení zakázky informační okno – Kontrola údajů vozidla. Změnu lze 
zkontrolovat, popř. poupravit, pomocí písmen A/N a následně zapsat přes tlač. Uložit. Výbavu lze také doplnit o 
změnu Další výbavy v poli Další výbava změna. 

 
Stav tachometru – skutečný stav tachometru – povinný údaj 
Další výbava – výbava, která není přednabídnutá. 
Palivo – lze vepsat nebo doplnit z combo boxu. 
Poškozen - pokud bude zadáno A, tak se nabídne formulář pro zadání stručného popisu rozsahu poškození vozidla 
Pojistná událost - pokud bude zadáno A, tak se nabídne formulář pro zadání pojistné události na konkrétní 

pojišťovnu a typ pojistného plnění – havarijní, povinné ručení, připojištění 
Datum platnosti STK – datum planosti STK daného vozu 
Poslední návštěva km – zobrazení předchozího stavu kilometrů, který byl zjištěn u poslední návštěvy Servisu. 
Datum další návštěvy nebo KM – kdy se má uskutečnit další návštěva či v kolika najetých kilometrech. Přes tlačítko 

ZA ROK se datum další návštěvy automaticky přepíše na další rok.  
Předán malý TP, pov. Ručení, pojištění – zatržítko, že zákazník předal tyto doklady. 
Souhlas se zkušební jízdou – pokud zákazník souhlasí se zkušební jízdou. 
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Doporučení údržby – stručný popis závady/opravy. Možnost vyvolání číselníku textů (F2). 

 
Způsob úhrady – možnost zadat přímo v zakázkovém listě. 
Předpokládaná cena – zde je možno vložit předpokládanou cenu opravy po domluvě se zákazníkem, aby později 

nedošlo k reklamacím vzhledem k ceně zakázky. (nepovinný údaj) 
Záloha – zde se vyplňuje výše poskytnuté zálohy od zákazníka, pokud byla na zakázku poskytnuta (povinný údaj jen 

pokud záloha byla vystavena).  
Zapsat zálohu do pokladny/faktury – pokud „Ano“ bude se automaticky vystavovat pokladní doklad přímo z modulu 

Servis. 
Zákazník požaduje náhradní vozidlo – pokud při pořízení zakázky přijímací technik zaškrtne „Zákazník požaduje 

náhradní vozidlo“, program mu po tisku zakázkového listu ihned nabídne sepsání smlouvy o krátkodobém 
nájmu. Pokud je pak na tuto zakázku pořizována faktura nebo pokladní doklad, zobrazí se při vystavování 
dokladu upozornění, že na tuto zakázku bylo zapůjčeno vozidlo. 

Vyměněné díly vrátit zákazníkovi – zda zákazník požaduje „staré“ díly vrátit. 
Tlačítkem „Uložit“ se zakázka uloží do databáze a zobrazí se dialog pro tisk zakázkového listu.  Byla-li na zakázku 

vystavena záloha a zaškrtávací políčko „Zapsat zálohu do pokladny“ je zaškrtnuto, dojde k zobrazení dialogu pro 
vystavení Pokladního dokladu. Po uložení Pokladního dokladu se objeví dialog pro vytištění pokladního dokladu 
na danou zálohu. 

5.4.3 Oprava Zakázky 
Podobně jako při pořízení na vstupní obrazovce zvolíte SPZ automobilu, pro který chcete zakázku opravovat. 
Stiskněte tlačítko „Zakázka“ a zobrazí se Zakázkový list.  
Zadáte typ zakázky („ručně“ nebo F2). 
Zadáte Číslo neuzavřené zakázky nebo na F2 vyberte jednu z neuzavřených zakázek.  
Nyní můžete provádět Vámi požadované korekce. 

5.4.4 Slevový systém (slevy a kampaně) 
V modulu autoservis došlo k úpravě systému slevování. Fungování slev je následující: 

1. Slevy ala PEUGEOT – Slevování na každém řádku 

Program v přehledu zakázek nebo v zakázce umožní přehled dostupných a nabídnutých slev na danou zakázku. 

 

Pokud uživatel ponechá výběr na programu, program přehodnotí nabídnuté slevy a na každém řádku prací 

a materiálu sleví nejvyšší slevou. 

Tato funkčnost je zaručená, když nad tlačítkem není vidět název slevového programu. 
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2. Slevy ala OPEL – Slevování dle vybraného programu na celou zakázku – platí pro OPEL vozidla 

Uživatel klikne na tlačítko „Slevy a kampaně“ a výběr slevového programu potvrdí OK. Název programu se propíše do 

zakázky nad tlačítko. 
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Práce se sleví po pořízení a uložení. 

U materiálu se načte nejdřív sleva, kterou vybere program, ale v rozborech se opakovaným načtením slev výška slevy 

aktualizuje dle vybraného slevového programu. 

Postup: 

Ve formuláři Materiál se pořídí a vydá díl – načte se nejvyšší sleva, kterou vybere program. 

V rozborech je vidět slevu Classic (výška a hodnota slevy jsou z testovací databáze). 

Pro zobrazení vybrané slevy (která je vybrána v zakázce) je důležité odkliknout a znovu zakliknout pole Slevy 

a Kampaně. 

 

 Po opakovaném zakliknutí se načte správná sleva, dle vybraného slevového systému: 
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3. Sleva pro pojišťovnu 

V zakázce musí být zapsáno A u pojišťovny – jedná se o pojistnou událost. V číselníku pojišťoven musí být název 

pojišťovny stejný jako v číselníku obchodních partnerů. 

 

Dále musí být vybrán slevový program pro danou pojišťovnu – název programu je propsán v zakázce. 
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Další postup je již stejný jako v předchozím bodu. 

5.5 DÍLENSKÉ PRÁCE 

Dílenské práce je soubor prací, které byly pro dané vozidlo na danou zakázku vykonány. 

5.5.1 Vstupní obrazovka – Dílenské práce 

 

5.5.2 Pořízení dílenské práce 
Stejně jako u pořízení zakázek musí být na vstupní obrazovce vybráno vozidlo, pro které se budou dílenské práce 

pořizovat. Pořizovat lze třemi způsoby, buď to z úvodní obrazovky, z přehledu zakázek nebo při pořizování zakázky. 

V každém případě je nutno pro dané vozidlo zavést z databáze neuzavřenou zakázku. V případě, že chceme dílenskou 

práci pořizovat z úvodní obrazovky, musíme zadat typ zakázky (F2) a číslo zakázky. Na chybné údaje nás program 

upozorní. Zadává se postupně „Písmeno práce, Kód práce (F2) k němu se automaticky zobrazí Druh práce, Název 

práce, Cena za jednotku, Počet jednotek pokud je tak zadáno v Kódu práce jinak doplníme sami a sazba DPH. Dále 

musíme doplnit Odpracovaný čas, Číslo mechanika (F2) a datum provedení práce. Pokud nevyplníme odpracovaný 

čas, tak při uložení dojde k přepsání počtu jednotek do kolonky odpracovaného času. 
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Dalším způsobem výběru dílenských prací je ten, že na Kódu práce pomocí klávesy F3 dojde k zobrazení stromové 

struktury prací. Zde lze vybírat více prací najednou do tzv. košíku, který lze přenést pomocí OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Paušál 
Paušál se zadává tak, že do Typu práce zapíšeme písmeno „H“ a potom v kódu práce na F2 se zobrazí číselník 

paušálu. V číselníku se budou nabízet paušály pro danou verzi a paušály s neoznačenou verzí vozu. Po výběru paušálů 

se do dílenských prací automaticky přenesou všechny řádky zadaného paušálu. U hlavičky paušálu „H“ (má tmavě 

modrou barvu) se vyplní cena paušálu, která bude na vyúčtování zakázky a pod ní další řádky s jednotlivými pracemi 

paušálu „P“ (světle modrá barva), které budou na vyúčtování s nulovou cenou a slouží pro zadávání odpracovaných 

hodin jednotlivých mechaniků. 
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Tlačítko Rozpis z docházky, je aktivní v případě nainstalovaného modulu Docházka. 

Tlačítkem Doporučení, je při pořízení dílenských prací, možné doplnit doporučení k vozidlu, využitím číselníku nebo 

zapsáním libovolného textu. Tento text se do číselníku neuloží. 

5.5.4 Změna pořadí řádků v dílenských pracích 

Uživatel si může definovat řazení řádků v dílenských pracích pomocí ikonky  Změna pořadí dílenských prací 

(vedle tlačítka Smazat řádek). Nejprve je nutné uložit formulář s dílenskými pracemi a až poté provádět změnu 

pořadí řádků. 

Po stisknutí ikony pro změnu pořadí prací se otevře nový formulář, ve kterém je možné řádky „chytit a přesunout“. 

Řádek je možné „chytit“ přes šedý čtverec s oboustrannou šipkou a přemístit jej. 

 

Když jsou řádky přesunuty do požadovaného pořadí, tlačítkem  se uživatel vrací do původního formuláře. 

 

Zde je důležité změnu pořadí uložit.! 

 

5.6 OSTATNÍ PRÁCE 

Ostatní práce jsou práce, které nelze zařadit do dílenských prací, ale byly vykonány na daném vozidle. 

5.6.1 Vstupní obrazovka – Ostatní práce 
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5.6.2 Pořízení ostatní práce 
Pořizování se provádí stejně jako u dílenských prací, buď to z úvodní obrazovky, z přehledu zakázek nebo při 

pořizování zakázky. Do formuláře ostatní práce např. zapisujeme tzv. subdodávky - to znamená práce, které byly 

vykonány mimo firmu např. odtah vozidla jinou firmou. Do čísla práce buď zadáváme pořadové číslo, nebo využijeme 

číselník přes klávesu F2 (pravé tlačítko myši), kde máme už předdefinované druhy prací. Dále musíme doplnit Cenu 

za jednotku pro zákazníka a Počet jednotek. Do sloupce Nákupní cena můžeme zapsat cenu, za kterou jsme tuto 

práci pořídili (používá se to pro vyčíslení zisku zakázky).  

Pokud je použit typ práce D – externí, tak program neumožní zadat slevu. 

5.7 MATERIÁL  

Doporučený postup evidence, rezervace, objednávání a výdeje materiálu na zakázky:  

1. Rezervace materiálu na zakázku (tlačítko Materiál)  

2. Příprava objednávky materiálu (urgentní, skladová) 

3. Objednávka na dodavatele + export do souboru  

4. Výdej materiálu  

5.7.1 Rezervace materiálu na zakázku 
Materiál na zakázce rezervujeme, objednáváme a vydáváme přes tlačítko „Materiál“ na zakázkovém listě nebo 

v přehledu zakázek. 

Otevře se okno, kam zadáváte jednotlivá čísla materiálu pro zakázku pomocí tlačítka Přidat řádek. 
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Při zadávání materiálu vyplníte:  

- písmeno práce (B, I, G, …), jestliže zadáte jen Enter, vyplní se přednastavené písmeno podle typu zakázky 

 - číslo materiálu – buď vypíšete číslo ručně nebo na F2 – výběr ze skladových karet všech skladů, do kterých má 

uživatel přístup. Podle čísla materiálu se načte do rezervace číslo skladu, jestliže je díl ve skladových kartách na více 

skladech, zobrazí se výběr skladů se stavy na jednotlivých skladech. 

 - rezervováno – zadáte, kolik kusů se bude rezervovat na zakázku – po potvrzení Enter se řádek zapíše a vyplní se 

prodejní cena (rabatní skupina se bere podle písmene práce), celková prodejní cena za rezervovaný počet kusů, 

počet kusů skladem, kolik je rezervováno kusů celkem na ostatní zakázky (sloupeček „Rezer.celk.“), kolik je kusů v 

přípravě objednávky na dodavatele (sloupeček „Na objedn.“) a kolik kusů je objednaných v objednávce na 

dodavatele a zatím nedodáno (sloupeček „Nedodáno“).  

 Po zápisu rezervace materiálu a v průběhu další práce s materiálem se řádek barevně označí podle stavu skladu, 

objednávek a výdejek.  

Barevné rozlišení materiálu na zakázce:  

zelená – materiál je rezervován a je skladem (možno přímo v tomto okně vydat)  

červená – materiál je rezervován, ale není skladem (možný přesun do přípravy objednávky)  

modrá – materiál je rezervován a objednán v přípravě objednávky (zatím nebyla vytvořena objednávka na 

dodavatele), ve sloupci „O“ je způsob objednání U-urgentně, S-skladově, ve sloupci „Na objedn.“ je požadované 

množství v přípravě objednávky  

šedozelená – materiál je rezervován a objednán v přípravě objednávky, ve sloupci „O“ je způsob objednání 

Urgentně, S-skladově, ve sloupci „Na objedn.“ je požadované množství v přípravě objednávky větší než na aktuální 

zakázce  

žlutá – materiál je rezervován a objednán u dodavatele (zatím nebyl dodán – nebyla vykryta objednávka dodavatele), 

ve sloupci „O“ je způsob objednání U-urgentně, S-skladově, ve sloupci „Nedodáno“ je počet kusů v objednávce 

dodavatele  
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bílá – materiál je vydán na zakázce, ve sloupci „Vydáno“ je množství vydaného materiálu a je zobrazeno číslo skladu, 

číslo výdejky a středisko na výdejce.  

Pomocí tlačítka Smazat řádek lze jednotlivé řádky s materiály rušit, pokud ještě nejsou objednány nebo vydány ze 

skladu.  

Pomocí tlačítka Zobrazit detail materiálu, lze zobrazit informaci o tom, do jaké zakázky je materiál rezervován, 

v jakém čísle objednávky odběratele a v případě, že již existuje, v jakém čísle objednávky dodavatele. 

 

Pro změnu údajů v ceníku materiálu (název, prodejní cenu, umístění, měrná jednotka, rodina dílů) lze použít klávesu 

F3 ve sloupci číslo materiálu. Ke každému dílu lze zobrazit detail materiálu se seznamem rezervací a objednávek – 

tlačítko „Zobrazit detail materiálu“. Jestliže díly pro zakázku máte evidované v objednávce odběratele, zpřístupní se 

tlačítko „Načíst objedn. odběratele“ – díly můžete přenést z objednávky odběratele do rezervace na zakázku. 

5.7.2 Příprava objednávky materiálu  
Jestliže materiál není skladem, můžeme ho odeslat do přípravy objednávky, a to urgentně nebo skladově pomocí 

tlačítek „Objednat urgentně“ nebo „Objednat skladově“. Zatržítkem „Platí pro všechny řádky“ určíme, jestli se 

objedná jen označený materiál (na kterém je kurzor) nebo všechny materiály, které nejsou skladem (červené řádky).  

 

Po objednání materiálu se díly přenesou nejprve do přípravy objednávek na dodavatele – vyvoláme ji v menu 

Skladové hospodářství, Objednávky materiálu – dodavatel, záložky Urgentní objednávka nebo Skladová objednávka. 

Záložka Urgentní objednávka a Skladová objednávka představují „přípravu objednávky“, tyto dvě záložky nahrazují 

ručně vedený sešit s materiály k objednání.  

Záložka Přehled objednávek obsahuje objednávky na dodavatele, zde se přesunou objednávky z přípravy objednávky 

pomocí tlačítka „Vytvořit“.   

Do Skladové objednávky lze načítat Návrh skladové objednávky do maxima skladu nebo návrh objednávky podle 

prodejů za posledních 26 týdnů. Způsob výpočtu skladové objednávky se řídí parametrem v menu Program, 

Nastavení programu na záložce SKLAD.   
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V horní tabulce přípravy objednávky se shromažďuje materiál ze zakázek a materiál z prodejů na objednávky, který 

zde již nelze měnit ani doplňovat o další řádky; lze jen změnit množství nebo smazat řádek pomocí tlačítka „Smazat 

řádek“.  

V dolní tabulce můžeme ručně přidávat materiál pro objednání dílů k doplnění stavu vlastního skladu.   

U obou tabulek platí, že zadané množství se může zbarvit modře, červeně nebo zeleně, nebo může zůstat v původní 

černé barvě.  

Modré písmo značí, že objednávané množství materiálu neodpovídá hodnotě Baleno (tato hodnota je uvedena ve 

skladové kartě materiálu). Objednané množství bude dodáno v celém balení, proto je potřeba opravit objednané 

množství.  

Pokud je zbarveno množství do zelena, znamená to, že existuje nabídka dealerů k odprodeji – lze ji zobrazit 

prostřednictvím klávesy F3 na poli „Nab.dealerů“.  

 

5.7.3 Objednávka na dodavatele + export do souboru 
Z přípravy objednávky (na záložkách Urgentní objednávka a Skladová objednávka) 

vytvoříte objednávku na dodavatele a zároveň exportujete objednávku do souboru 

následujícím postupem:  

 nejprve vyberete dodavatele ze seznamu dodavatelů do pole „Objednávku na 

dodavatele:“ 

 před exportem objednávky ND vyberete správný typ souboru XPP pro Peugeot 
nebo XPC pro Citroen. 
 

 zvolíte, zda exportovat všechny řádky z horní i dolní tabulky přípravy nebo jen 

vybraný řádek – pomocí zatržítka „všechny řádky“.  

 následně potvrdíte tlačítkem „Vytvořit“ uložení objednávky na dodavatele pod další pořadové číslo s 

možností tisku objednávky  
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 uloží se soubor s objednávkou na disk. Export se provede do adresáře, který je nastaven v Nastavení 

programu, Uživatelské nastavení. Soubor slouží pro elektronické odeslání objednávky dodavateli. 

 

 vytvořená objednávka se přenese do Přehledu objednávek.  

5.7.4 Výdej materiálu 
Materiál objednaný u dodavatele je v seznamu rezervovaného materiálu na zakázce podbarvený žlutě. Jakmile dojde 

k naskladnění objednaných dílů (vykrytí objednávky na dodavatele), materiál se podbarví zeleně.  

Pro přehled dílů, které jsou rezervovány na zakázky a jsou na skladě, slouží sestava ve Skladovém hospodářství, v 

menu Sestavy – Přijaté nevyskladněné díly pro zakázky.  

Výdej na zakázku je možno zadat ve volbě Skladové hospodářství – Nová výdejka. V seznamu zakázek (při výběru na 

F2) je vidět počet dílů, které jsou v rezervaci materiálu k výdeji (zeleně) a k objednání (červeně).  

 

V rezervaci materiálu na zakázce můžete materiál, který je skladem (zelené řádky) vydat na zakázku tlačítkem „Vydat 

do zakázky“.  

 

Po spuštění „Vydat do zakázky“ program vybere rezervované díly, které jsou skladem a vytvoří výdejku. Číslo 

střediska se načte z nastavení uživatele (parametr Výdejka – přednabízet středisko) a zobrazí hlášení o čísle výdejky a 

skladu. Následně se nabídne tisk výdejky.   
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Po výdeji všech dílů na zakázku (bílé řádky) a pořízení všech dílenských nebo ostatních prací následuje sestavení 

zakázky. 

5.7.5 Pořadí materiálu  
Zobrazení pořadí materiálu závisí na parametru v nastavení programu – záložka SKLAD.  

 

Pokud parametr není zatržen, materiál se řadí dle data a času pořízení. 

 

Pokud parametr je zatržen, materiál se řadí podle čísla materiálu. 

 

5.8 ROZBORY 

V průběhu zadávání dílenských prací, ostatních prací a výdejů materiálu na zakázku lze průběžně provádět finanční 

rozbor vyhodnocení zakázky (tlačítko „Rozbor--Sestavení“ na obrazovce zakázkového listu). Na této obrazovce je 

možno i u neuzavřených zakázek vidět celkové náklady, výnos, zisk a předpokládanou cenu celkem s DPH. 

V jednotlivých záložkách jsou provedeny podrobné rozbory dílenských prací, ostatních prací a vydaného materiálu. 

Přístup k těmto rozborům lze nastavovat prostřednictvím přístupových práv. Pomocí formuláře rozborů lze přidávat 

(popř. odebírat) materiál do paušálů označením typu „P“. 
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5.9 HISTORIE  

Na zakázkovém listu, pomocí tlačítka Historie, je umožněno zobrazit historii oprav vozu, kde se zobrazí seznam 

zakázek, dílenských, ostatních prací, garancí a svolávacích akcí na daný vůz.  

 

 

6 SESTAVENÍ ZAKÁZKY 
K uzavření zakázky dojde při jejím sestavením a to přes tlačítko Rozbor -> Sestavení. Zakázku lze uzavřít na fakturu, 

pokladní doklad, interní fakturu nebo ručním uzavřením. 

Při sestavení program upozorní na případné rozdíly výsledné ceny s DPH oproti předpokládané ceně, a pokud je 

cena u placené položky 0. Tučně budou zobrazeny položky, které vstupují do Faktury resp. Pokladního dokladu. 

Normálně zobrazené položky jsou určeny pro ruční uzavření. Modré položky se týkají paušálu. 
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V případě Paušálu program při uzavření zakázky vypočte prodejní ceny prací a materiálu následujícím způsobem: 

Vypočte nejprve standardní prodejní cenu (položky typu „P“), jako kdyby to nebyl paušál. Dále si vypočte rozdíl 

prodejní ceny standardní a prodejní ceny paušálu (položka typu „H“). Z rozdílu standardní ceny a prodejní ceny 

paušálu si vypočte koeficientem změny ceny. Tento koeficient pak použije pro výpočet prodejní ceny prací a 

materiálu na paušál (položky typu „P“). Na první položce srovná rozdíly ze zaokrouhlení. 

Na faktuře se tisknou položky typu „H“ za ceníkovou cenu a veškerý materiál a práce na paušál za nulovou cenu.  

Před uzavřením zakázky je možno vytisknout Přehled zakázky i s interními cenami (sestava „Přehled zakázky interní 

ceny“). 

Na formuláři Sestavení je jedno důležité datum, a to je „Datum uzavření zakázky (UZP)“.  

Při uložení účetních dokladů (faktura, pokladní doklad) probíhá kontrola na uzavřené účetní období. Uzavírání období 

je vázáno na uživatele a nastavuje se v modulu účetnictví (Klient). Datum UZP nesmí být menší jak datum uzavřeného 

účetního období. 

V sestavení zakázky lze měnit ceny u materiálu, které se ukládají tlačítkem „Uložit změnu cen“ a načítají do 

konečného dokladu. Původní ceny z ceníku lze načíst po uložení 0 ceny a opakovaném sestavení zakázky. 

Doklad bez DPH - zahraničí, tato volba umožňuje vytvořit účetní doklad s 0% DPH pro plátce DPH EU. 

Nedaňový doklad – zda bude faktura vystavena bez daně 

Faktura v cizí měně – zda bude faktura vystavena v cizí měně 

Ruční uzavření se používá na interních zakázkách, kde se nevystavuje žádný účetní doklad. Tlačítko Přehled umožňuje 

vytisknout náhled vyúčtování zakázky. 
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6.1 PŘEHLED  

Tlačítkem Přehled se dá pro představu před samotným sestavením, aniž by se zakázka uzavřela, zobrazit sestavu 

s přehledem položek na zakázky.  

 

7 GARANCE 
Práce s garancemi se nachází v menu Garance (horní lišta).   

 

Zobrazí se hlavní formulář, na kterém se v levé části nabídnou uzavřené garanční zakázky. V případě, že je tabulka 

prázdná a nic nezobrazuje, použije uživatel filtr pod tabulkou v levé části formuláře. Zakázky lze filtrovat dle značky s 

podmínkou datum od-do a dále pak dle typu a čísla zakázky nebo dle SPZ, VIN či Majitele.   
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Tyto zakázky obsahují jakékoli práce či materiál označené jako garanční ("G") a ty nebyly ještě přiřazeny ke garancím, 

nebo jejich garance ještě nebyly odeslány. Vybraný záznam je barevně zvýrazněn (modře podbarven). Při výběru se 

počítá pouze s materiálem a dílenskými pracemi, nezohledňují se záznamy v ostatních pracích.   

V pravé horní části se k vybrané zakázce zobrazí pořízené garance. K jedné zakázce může být vystaveno max. 7 

protokolů. Přeškrtnutím se označí garance, které již byly odeslány.  

 

V pravé dolní části se zobrazí seznam prací a materiálu (P/M). 

DP = dílenské práce, OP = ostatní práce  

MO = originální materiál, MN = neoriginální materiál 
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7.1 VLASTNÍ PRÁCE S GARANCEMI   

7.1.1 VLASTNÍ PRÁCE S GARANCEMI – vytvoření garancí  
V levé části garancí se klikne na záznam se zakázkou, se kterou bude uživatel pracovat. 

 

Pokud se v pravé horní části nezobrazí žádná garance, je třeba ji pořídit pomocí tlačítka "Nový záznam". V garanci se 

vyplní všechny požadované údaje. Pro snazší orientaci lze klávesou F2 vyvolat číselníky kódů, příčin a závad.   

 

 

 

 

 

 

Provedené změny se uloží tlačítkem "Uložit". Při uložení program sám každou garanci očísluje vzestupnou řadou.  

Po vybrání garance se ve spodní tabulce v pravé části pomocí zatrhávacího pole v seznamu prací a materiálu určuje, 

který materiál a které práce do dané garance patří. Po každém výběru (zatržení), program do řádku dosadí číslo 

vybrané garance a dopočte součet hodin a ceny do garance. Součet hodin se provádí u dílenských prací, součet ceny 

materiálu se provádí u originálních dílů. Ostatní práce a neoriginální materiál se sčítají do položky "Ostatní náklady". 
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Rozlišení originálních a neoriginálních dílů se provádí pomocí druhu daného materiálu. Pokud je druh materiálu ve 

skladové kartě vyplněn (přenáší se automatickou datovou komunikací od importéra), je daný materiál považován za 

originální. V případě, že je druh materiálu prázdný, nebo vyplněn dealerem vlastním pořízeným druhem materiálu, je 

materiál považován za neoriginální.  

Pokud k dané zakázce bude třeba pořídit více garancí, uživatel pokračuje opět přes tlač. „Nový záznam“ a následně 

přiřadí práce a materiál k další garanci. Editovat lze pouze záznamy garancí, které nebyly ještě odeslány. Již odeslané 

garance editovat nelze a jsou již přeškrtnuty. 

7.1.2 VLASTNÍ PRÁCE S GARANCEMI – odeslání garancí  

 

 

Uživatel zvolí soubor SAGAI (SAG001.txt), v pravém rohu obrazovky se zobrazí následně informace o generování 

souboru:  

 

Následně se zobrazí hlášení s informací, kam byl soubor uložen – viz screen níže.  
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Cesta k uložení souboru se nastavuje v menu Program – Nastavení programu – Uživatelské nastavení (viz ilustrativní 

příklad níže). 

 

Garanční protokol lze po uložení nalézt v přehledu garancí mezi již odeslanými protokoly.  

7.1.3 VLASTNÍ PRÁCE S GARANCEMI – tisk garancí 

 

Tisk garancí lze provést 

v menu Garance -> 

Práce s garancemi  

Tlač. TISK nabídne tisk 

sestavy „Garanční 

protokol“.  
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Ilustrativní příklad tisku gar. protokolu: 

7.2 PŘEHLED GARANCÍ  

Po spuštění funkce program zobrazí hlavní formulář, na kterém jsou zobrazeny ještě neodeslané garance. 

Přepínačem v dolní části lze ovlivnit zobrazované záznamy (neodeslané, odeslané, všechny). Červeně jsou v seznamu 

zobrazeny již odeslané garance.  

Formulář garancí (Práce s garancemi) lze zobrazit i z Přehledu zakázek (tlač. Garance) nebo také dblklikem na čísle 

garance v Přehledu garancí. Pokud se dá dblklik na čísle zakázky, tak se zobrazí detail zakázky. 
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Vlastní práce s odesláním garancí byla již popsána v předchozí kapitole. Pomocí zatrhávacího pole v prvním sloupci 

seznamu se zvolí, které garance se mají odeslat a po stisku tlačítka "Odeslat" se vytvoří soubor s názvem SAG001.TXT 

v adresáři, který je nastaven v parametrech uživatele. 

Pokud takový soubor již existuje, program se dotáže, zdali jej má přepsat. Toto je potřeba zvážit, do SAGAI lze 

odeslat jen jeden soubor. 

Pro případ, že by došlo k špatným přenosům protokolů, je možno použít tlačítko „Obnovit“. Po stisku tohoto tlačítka 

se program dotáže na obnovu garance a po zvolení „Ano“ přesune označený garanční protokol do neodeslaných. 

7.3 Úhrady garančních protokolů 

V případě zpětného vyhodnocování garancí, je potřeba tlačítkem „Import úhrad“ načíst soubor SAG002.TXT 

(SPGP0000SOUBORY_ÚHRAD). Import úhrad bere v úvahu nastavení provozoven. Proplácenou hodinovou sazbu lze 

doplnit ručně nebo přednastavit v Nastavení programu (záložka Servis - Proplacená hodinová sazba pro garanční 

protokoly). Přednastavená sazba se bude doplňovat k nově vytvářeným protokolům. 

V případě provozoven se hodinová sazba pro garance nastavuje v číselníku provozoven (Číselníky – Provozovny). 

Např.  

 

Importem souboru úhrad se doplní příslušná pole v přehledu garancí (proplaceno, datum proplacení, doklad 

proplacení a doklad úhrady).   

7.4 Detail rozpisu úhrad  

Pomocí dvojkliku ve sloupci proplaceno u příslušného protokolu lze prohlížet detail rozpisu úhrady. 
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7.5 Popis kódu zpráv  

Pokud se klikne pravým tlačítkem myši na kódu zprávy v přehledu garancí, tak dojde k zobrazení jeho popisu.  

 

Pro správnou funkci tohoto zobrazení je nutno nejdříve naimportovat číselníky GAROZHO.TXT a GAZPRAV.TXT.  

Tyto číselníky naleznete v adresáři … C:\Klient\Auto\Servis a naimportují se z menu Číselníky/Import číselníků. 

 

7.6 FAKTURACE  

Schválené garance lze následně fakturovat či dobropisovat importérovi, což lze provést v přehledu garancí přes tlač. 

„Fakturace“. Přes funkci „Fakturace“ můžete vystavit fakturu či dobropis. 

 

Zobrazí se seznam garancí dle VIN kódu a čísla garance s uvedenými zakázkami a cenami. Uživatel zatrhne ve sloupci 

„Výběr“ ty garance (zakázky), které chce vybrat k hromadné fakturaci.  
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Program přesměruje uživatele do dalšího okna „Fakturace garancí“, kde uživatel zadá IČ (kód) importéra, kterého lze 

také vybrat z číselníku obch. partnerů přes F2 (musí být v číselníku obch. partnerů pořízen). Následně zvolí číselnou 

řadu faktur a upraví dle potřeby další údaje (data vystavení, splatnosti a UZP, středisko, zakázku či texty). V případě 

potřeby může z nabídnutých položek smazat označený řádek. Je-li již faktura kompletní, provede uložení pomocí 

tlačítka „Uložit“ a poté se nabídne tisk faktury.  

 

Opakovaný tisk faktury je možné provést také dodatečně a to v menu Garance -> „Opakovaný tisk faktury – doklad 

k proplacení“. 

7.7 SEZNAMY GARANCÍ  

Seznamy garancí jsou tiskové sestavy, které uživatel nalezne v menu Garance – viz screen níže. 
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8 TISKOVÉ SESTAVY  

8.1 TISK SEZNAMU 

Tato volba v menu programu umožňuje tisk seznamů a číselníků Autoservisu. Například dílenské a ostatní práce, 

zakázky, zaměstnance atd. 

8.1.1 VOZIDLA 
V této volbě je umožněno kromě zobrazení seznamu dat s vozidly, prostřednictvím tlačítka TISK, poslat také 

vybraným záznamům hromadně SMS, Odeslat email – ODESLAT E-MAIL S PŘÍLOHOU či vyexportovat data do Excelu, 

tlačítkem EXPORT VYBRANÝCH ÚDAJŮ DO EXCEL.  

 

8.1.2 Tisk adresních štítků 
Tato volba umožňuje tisk adresních štítků na obálky nebo export seznamu zákazníků do Excelu. Ve výběrové 

podmínce lze filtrovat např. dle Názvu/Jména zákazníka, Typu, Verze vozidla, VIN kódu, Data pořízení, Data sestavení 

a Data uvedení do provozu. 
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Po stisknutí tlačítka TISK NA ŠTÍTKY se zobrazí okno s výběrem adres. V zobrazeném výběru lze tisk štítků omezit 

zatržítkama u každého zákazníka. 

Po zvolení tlačítka Dále dojde k zobrazení formuláře, kde se může nastavit konkrétní umístění adresního štítku na 

papíře formátu A4. Adresní štítky mají velikost 8x3. 

8.2 Opakovaný tisk 

V tomto menu lze opakovaně tisknout všechny potřebné doklady vzniklé ze zakázek. 

Opakovaný tisk je možno také zrealizovat přímo v přehledu zakázek, v pravé dolní část formuláře, v okně  –

Opakovaný tisk, dblclickem na požadované sestavě.  

9 ROZBORY  
Program nabízí grafické sestavy, podle níž můžete provádět vyhodnocení výkonu práce ve firmě, a to jak z hlediska 

jednotlivých zaměstnanců, tak i podle verzí vozidel. Nabídne se Vám sloupcový 3D graf, který se generuje na základě 

zadávaných dat a výběrových podmínek, které se zadávají podobně jako u sestav. Program využívá tabulkového 

procesoru MS EXCEL. 

9.1 Ekonomické výstupy 

Tyto tiskové sestavy slouží pro celkový přehled hospodaření firmy z hlediska Autoservisu a z části i Skladu a 

Účetnictví. V každé záložce je potřeba zadat sledované období a poté zvolit Načíst data. 
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 Ekonomické výstupy jsou rozděleny do následujících částí: 

 Souhrn výkonů 

 Rozpracovanost zakázek 

 Výkony a mzdy mechaniků 

 Příjem 

 Výdej 

 Prodej 

 Celkové vyhodnocení 

 Účetní uzávěrka 

 Podíly mechaniků na fakturaci 

 Denní inventura skladu 

 Sestavy 

 Materiál bez pohybu 

 Analýza ABC 

9.1.1 Výkony a mzdy mechaniků 
V ekonomických výstupech -> sestava Výkony a mzdy mechaniků je doplněno zatržítko pro zobrazení pouze aktivních 

mechaniků nebo pokud není tato volba zatržená, zobrazují se všichni. 
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9.1.2 Sestavy 

 

V sestavách je možno zobrazit pouze součtové řádky. Stačí pouze zatrhnout zatržítko „Jen Součty“ ve volbě výstupu 

sestavy. 

 

9.2 VYHODNOCENÍ ZAKÁZEK  

9.2.1 Počet zakázek 
Do této sestavy se načítají všechny dílenské práce, u ostatních prací jen ty, kde měrná jednotka se rovná HOD). 
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9.2.2 Vyhodnocení zakázek - sestava 

 

9.2.3 Vyhodnocení zakázek 
Výběr se může provádět mezi Všemi vozy, Vozy Značka, Ostatními vozy, Všemi zakázkami, Neuzavřenými a 

Uzavřenými zakázkami. 

 

Podrobný formulář vyhodnocení zakázek, kde je možnost tisku Seznamu zakázek autoservisu z několika typů sestav. 
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9.2.4 Seznam zakázek dle příjímacích techniků 

 

9.2.5 Vyhodnocení mechaniků 
Pokud se v číselníku zaměstnanců používají tzv. Týmy, je možno podle tohoto týmu filtrovat ve vyhodnocení 

mechaniků. 

 

9.3 VÝSTUPY PRO IMPORTÉRA   

9.3.1 Svolávací akce – korespondence 
Tato volba umožňuje hromadnou korespondenci pomocí aplikace MS Word s jednotlivými klienty na základě 

výběrových podmínek. 

Tato volba umožňuje hromadnou korespondenci pomocí aplikace MS Word s jednotlivými klienty na základě 

výběrových podmínek. 
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Pro hromadnou korespondenci lze s výhodou použít předem připravenou šablonu, kde se budou jednotlivé položky 

samy vyplňovat (jako příklad je připravena ukázková šablona, která je umístěna v adresáři SERVIS „zvacidopis.txt“). 

Editací tohoto souboru lze vytvořit vlastní zvací dopis. Text mezi šipkami (např. <spz>) se nesmí měnit, zaměňuje se 

za konkrétní text (např. 1Z2 3355), který se dá přemístit kdekoli v textu. Takto upravený text se pomocí tlačítka 

Import zvacího dopisu *.txt na SQL Server uloží na server. 

Ve volbě výběrových podmínek lze doplnit popis pro akci a dva libovolné popisy, které se budou tisknout ve zvacím 

dopise. 

Nesvolávat – pomocí tohoto zatržítka lze pro vybranou skupinu nastavit neodesílat zvací dopis. 

Jen akce pro znovu odeslání dopisu – nabídne jen ty akce, kterým vypršela doba pro odeslání dalšího dopisu. 

Program umožňuje zápis až tří dat odeslání svolávacích dopisů plus počtu dnů k dalšímu odeslání.  

 

Zobrazený výběr se dá ještě editovat zatržítkama v levé části formuláře. Tisk a zápis se provede pouze u těch 

záznamů, které mají zelené zatržítko.  

Zapsat datum odeslání – provede zápis aktuálního data do příslušného sloupce podle toho, jestli byl vystaven 1. ,2. 

dopis. Dopisy jsou barevně rozlišeny, a to zeleně 1. dopis, žlutě 2. dopis a červeně poslední 3. dopis. Ke každé 

položce se dá zadat datum znovu poslání po x dnech, které se do příslušného sloupce musí ručně vepsat. Do sloupce 
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Poznámka lze dopisovat libovolný text, který slouží pro interní účely a nikde se nevytiskne. V uživatelském nastavení 

je možnost nastavit upozorňování na další odeslání dopisu, které se zobrazí na hlavním formuláři Autoservisu.   

 

Dblklikem na upozornění se vyvolá formulář pro tisk zvacího dopisu. 

Tisk zvacího dopisu – tiskne vybrané záznamy ve formátu šablony zvacího dopisu. 

 

Tisk seznamu – umožňuje vytisknout seznam svolávacích akcí. 

 

9.3.2 Výkaz popisu svolávacích akcí 
Touto volbou lze sledovat stav svolávacích akcí jednotlivých vozů. 
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9.3.3 Porovnání vozidel akcí proti evidenci v Spz 
Tato volba slouží po importu Svolávacích akcí k porovnání vozidel s vozidly, které jsou v evidenci číselníku SPZ. 

Sestava je rozdělena na provedené a hotové akce. 

9.3.4 Servis Report Activity 
Tento výkaz slouží pro importéra. Načítají se zde pouze práce a materiál značkových vozů. Paušály se rozdělují na 

ostatní a dle programu ABC (dodávané importérem). Materiál, u kterého je v druhu materiálu pole D1 číslo a sklad 

není označen pro nové nebo ojeté vozy. Sklady se načítají dle provozovny, do které je uživatel zařazen. Tento výkaz 

lze exportovat do souborů: 

- CPN*.txt – rok 
- CPN*.txt 
- AS_*.xls – rok 
- AS_*.xls. 

9.3.5 Anketa ISC 
Tato funkce vytvoří soubor obsahující informace o zákaznících, jejichž zakázka byla již uzavřena, mimo těch, kteří si 

výslovně nepřáli být oslovováni. Ve formuláři výběrových podmínek se přednabízí data následujícího týdne po 

úspěšném exportu. Slouží pro importéra. 

Zkratka koncese se bere z nastavení provozoven (v účetnictví – Číselník provozoven) dle přihlášeného uživatele 

Pokud v číselníku není nastaveno, tak se vezme původní nastavení z modulu Servis – Nastavení programu. 

9.3.6 Přehled prodeje ND dle odběratele 
Provede export souboru do Excelu, kde bude zobrazen přehled prodeje náhradních dílů vysoučtovaný za jednotlivé 

odběratele. Částky jsou zobrazeny po měsících a za čtvrtletí. 

9.3.7 Export adres zákazníků 

Provede export souboru do Excelu, kde dle výběrových podmínek načte seznam zákazníků, kteří mají v databázi 
vytvořenou zakázku. 
 

Seznam obsahuje tyto údaje: 

 Číslo zakázky 

 VIN 

 Kód dealera 

 Jméno zákazníka, Ulici, Město, PSČ, Telefon, Mobil, Email 

 SPZ 

 Datum registrace vozidla 

 Datum návštěvy servisu 

 Stav tachometru 

 Registrace údajů 
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9.4  ROZBOROVÁNÍ MATERIÁLU 

9.4.1 Nedokončená výroba 
Sestava, která sleduje rozpracovanost zakázek. Sestavu lze zobrazit ke konkrétnímu datu. Výběr se může provádět 

mezi Všemi vozy, Vozy Značka a Ostatními vozy. 

9.4.2 Seznam materiálu na zakázce 

Podle data sestavení nebo data výdeje se zobrazí sestava s materiály, které byly využity na zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Atestace 
Přehled žádostí o atestaci. Vytvořené žádosti odcházejí datovou komunikací. 

10.1.1 Číselník atestací  
V tomto číselníku jsou viditelné hodnoty jako číslo žádosti DMS, Evidenční číslo importéra, Příloha (příznak ano /ne), 

Datum vytvoření žádosti, Typ žádosti, Status (s barevným rozlišením), VIN kód, Model vozu, Poznámka uživatele, 

Poznámka importéra a Autor žádosti o atestaci. 
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Přes tlačítko ‚Nová‘ se vytvoří nová žádost o atestaci  
Přes tlačítko ‚Detail‘ je možné zobrazit detail vybrané žádosti o atestaci.  
Tlačítko ‚Historie‘ zobrazí historické změny zaznamenané k dané žádosti o atestaci v závislosti na změně jednotlivých 
statusů  

10.1.2 Statusy  
1. Žádost vytvořena – žádost je vytvořena a do odeslání ji lze editovat (cca 30min).  

2. Žádost odeslána z DMS – žádost je odeslána do systému filiálky a čeká na potvrzení o zpracování. Žádost již nelze 
editovat jen do ní nahlížet.  

3. Žádost ve zpracování – přišlo zpět potvrzení, že žádost byla doručena do systému filiálky a nyní čeká na 
zpracování.  

4. Žádost změněna – žádost byla upravena ze strany filiálky. U tohoto statusu lze opravit některé záznamy a přikládat 
přílohy. Po potvrzení (uložení) ze strany dealera se atestace opět odešle do systému filiálky.  

5. Žádost vrácena k doplnění – žádost byla vrácena k doplnění příloh nebo některých údajů. U tohoto statusu lze 
opravit některé záznamy a přikládat přílohy. Po potvrzení (uložení) ze strany dealera se atestace opět odešle do 
systému filiálky.  
6. Žádost schválena – žádost je schválena ze strany filiálky a lze ji profinancovat zákazníkovi do zakázky, na fakturu 
nebo pokladním dokladem.  

7. Žádost fakturována – žádost o atestaci je vyfakturována dealerovi a lze ji profinancovat do zakázky, na fakturu 
nebo pokladním dokladem zákazníkovi. (Dealer může očekávat fakturu)  

8. Žádost zamítnuta – žádost byla zamítnuta  

9. Žádost zrušena – žádost byla zrušena  
Schválenou nebo již fakturovanou žádost o atestaci lze předložit zákazníkovi k proplacení. Stačí označit danou žádost 
a vybrat způsob úhrady a následně stisknout tlačítko ‚fakturovat‘. 
Postup práce s atestacemi je součásti samostatného manuálu – na vyžádání. 
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10. CO JE NOVÉHO? 
V této volbě programu si lze prohlédnout novinky k jednotlivým verzím programu. 

 

11. O APLIKACI DMS 
V této volbě lze zjistit aktuální verzi programu, která je dostupná ke stažení a také stáhnout aplikaci TeamViewer.  
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