Poskytování individuálních slev
Důvody slev
Stručný popis
Funkcionalita umožňuje v modulu SERVIS poskytovat zákazníkovi slevy na materiál a práci v různé výši dle
důvodů slev. Zároveň u konkrétní poskytnuté slevy hlídá překročení maximální dané výše poskytnuté slevy.

Předpoklady
Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios Green verze 42 (NET), na kterých je
implementován modul Servis.

Detailní popis
Předpokladem pro možnost poskytnutí individuální slevy je existence třídy Důvody slev. Třída obsahuje
záznamy důvodů slev s uvedenou maximální výší procenta slevy. Záznamy mohou být platné pro konkrétního
výrobce vozidel, pokud je v záznamu důvodu slevy zadán nebo může být výrobce nezadán a tento důvod slevy
bude nabízen neomezeně na všech zakázkách bez ohledu na výrobce.


Příklad přehledu používaných důvodů slev a formulář pro konkrétní důvod slevy.
V poli Sleva na formuláři je uvedena maximální výše slevy v procentech. Funkcionalita zajistí, že uvedená
výše slevy nebude na položce zakázky překročena.
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Zadání důvodu slevy a procenta slevy na formuláři servisní zakázky
Na položce zakázky se po kliknutí do pole Důvod slevy zobrazí seznam důvodů slev, které je možno
použít pro danou zakázku. Seznam obsahuje záznamy důvodů slev pro výrobce uvedeného na zakázce a
důvodů slev bez uvedeného výrobce.

Po výběru důvodu slevy je zpřístupněno pole Sleva pro zápis nového procenta slevy. Po zápisu nové
hodnoty procenta slevy je provedena kontrola, zda tato hodnota není větší než max. hodnota uvedená na
záznamu důvodu slevy. Pokud zadané hodnoty vyhovují, dojde k přepočtu vyčíslené slevy dle procenta
slevy. Pole Sleva pak již není přístupné, původní hodnota slevy je uchována v poli Nároková sleva. Při
zrušení důvodu slevy je do pole Sleva vložena zpět původní hodnota procenta z pole Nároková sleva a
dojde k přepočtu vyčíslené slevy na původní hodnotu.
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Pokud bude zadáno procento slevy větší než maximální povolená hodnota uvedená v důvodu slevy,
zobrazí se chybová hláška o překročení limitu slevy a hodnoty slev na položce zůstanou nezměněny.
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