OBJEDNÁVKOVÉ KNIHY
AUTOSERVISU
Stručný popis
Funkcionalita umožňuje v modulu autoSERVIS přijímat objednávky servisních zásahů a následně
plánovat práci mechaniků.

Předpoklady
Funkcionalitu je možné instalovat na všech
s naimplementovaným modulem autoSERVIS.

databázích

Helios

Green

verze

42

(NET)

Detailní popis
Objednávání do servisu v Helios Green podporuje, jak objednávání z ohledem na dostupnost servisních
techniků v procesu příjmu, tak i rozplánování práce mechaniků na objednaných zakázkách. Na
zakázkách jsou v rutinním provozu čtyři varianty:


Funkce Objednávková kniha NET
podporuje objednávání na základě kapacity servisních techniků (poradců) v rámci níž jsou
zohledňovány i kapacity dílen. V konfiguraci je nastavitelné kolik příjmů je technik schopen
zrealizovat v nastavitelných časových intervalech a jaká je přibližná denní dílny. Pokud jsou při
příjmu objednávky zadávány předpokládané doby práce je možno počet objednaných vozů korigovat
i s ohledem na kapacitu dílny. Z grafického okna se otvírá přímo záznam v příslušném pořadači
objednávkové knihy, do něhož obsluha doplňuje objednávané auto a v případě, že jde o nový příjem
tak i zákazníka
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Funkce Objednávková kniha repase
slouží k naplánování předprodejní přípravy vozu, s ohledem na kapacitu příslušné dílny. Vychází
z funkce „AJ Objednávková kniha NET“ ale v tomto případě je hlavním hlídaným kriteriem kapacity
dílny provádějící předprodejní přípravu. Potřebná kapacita na předprodejní přípravu jednotlivých
vozů se online dotahuje z předem připravených časů Typu vozidla. Funkci lze použít i pro plánování
dostupnosti předávacích místností.



Funkce Objednávková kniha
podporuje objednávání na základě kapacity mechaniků. Před začátkem plánovaného období je
potřeba zadat dostupnost jednotlivých mechaniků včetně plánovaných nepřítomností (školení,
dovolená atp.). Nepřítomnosti je možno zadávat i online v rámci plánovacího okna. Pro zadávání
dostupnosti mechaniků jsou k dispozici nástroje, které usnadňují pracnost zadávání. Práce je stejná
jako v předchozím případně.



Funkce Objednávková kniha mechanik
umožňuje rozplánování práce mechaniků na základě jejich postupné kapacity (stejně jako
v předešlém odstavci). Rozplánovávají se ale zakázky přijaté v rámci funkce „AJ Objednávková
kniha NET“. Plánovaná zakázka se ze zásobníku „přetáhne“ k příslušnému mechanikovi. Po
opuštění otevřeného záznamu Objednávkové knihy se pro příslušného mechanika(y) založí řádek
do již vygenerovaného záznamu objednávky. Pro zadávání dostupnosti platí totéž co v předešlém
bodě
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