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1. Cíl managerského modulu 

Cílem aplikace je získání okamžitého přehledu o klíčových ukazatelích firmy. 

2. Technické řešení 

Manažerský modul je vytvořen jako WWW aplikace, která běží na IIS dealera. Aplikace je určena pro mobilní 
zařízení - mobil, tablet. Aplikaci lze spustit na jakémkoliv operačního systému ve www prohlížeči (ideálně 
Google Chrome). Zařízení může být připojeno k počítačové síti dealera libovolným způsobem (LAN, WIFI, …). 
Aplikace se připojuje online k SQL Serveru a používá datové struktury DMS. Připojení k SQL serveru probíhá 
standardním způsobem, zadáním Jména uživatele a Hesla. Jméno uživatele musí být platným jménem 
v číselníku uživatelů DMS. Aplikace přebírá všechny parametry přihlášeného uživatele z DMS.  

Grafika tabletu je vyzkoušena na min. rozlišení 1024 x 600. 

3. Popis aplikace 

Výběrové podmínky jsou: 

- rok 

- měsíc 

- provozovna (v případě, že existuje více než 1 provozovna v číselníku provozoven) 

Porovnávané období bude vždy meziroční srovnání sledovaného měsíce.  

Např. 4/2015, 4/2014 

Po přihlášení aplikace zobrazuje ukazatele ze 3 klíčových oblastí: 

1. KPI Firmy - zobrazuje klíčové ukazatele hospodaření modulu sklad, servis, salon 

2. Finance - zobrazuje klíčové ukazatele z oblasti financí 

3. Bonusy - zobrazuje ukazatele z bonusových oblastí 

 

Všechny základní oblasti se dál rozpadají na další podrobnější ukazatele. Ty se zobrazují volbou ikony v 
příslušeném bloku ukazatelů.
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Ad.1. KPI ukazatelé 

Zde se budou zobrazovat následující ukazatele: 

1. Počet zakázek - počet zakázek na servise 

V servise: 

 Rozbory -> Vyhodnocení zakázek – jen uzavřené -> filtr: dle data pořízení (dané období) -> tisk 
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POZOR! Duplicita zakázek z důvodu různorodosti typu plátců -> jedná se stále o jednu zakázku. 
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2. Obrat práce - obrat práce na servisu 

- suma ceny práce bez DPH v daném období po slevě z uzavřených zakázek (DILPRAPOL a OSTPRAPOL) a 
cena se vypočítá: 

Obrat práce= cena po sleve za jednotku * počet jednotek (CENJEDPOSL*POCJED) 

V servise:  

Rozbory -> Vyhodnocení mechaniků dle hodin za čísla prací – sestava -> Filtr: za uzavřené zakázky dle data 
sestavení. 
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3. Obrat výdej - obrat náhradních dílů na servis 

- suma prodejních cen bez DPH vydaného materiálu z uzavřených zakázek v daném období po slevě. 

Obrat = suma prodejních cen (vydej.procen=prodejní cena)   

V servise: 

 Rozbory -> vyhodnocení zakázek –> materiál (dle výdejek ze skladu) -> vybrat dané období 

 

 

POZOR! Jedná se o sestavu, která obsabuje i neuzavřené zakázky -> prosím o zatržítko jen uzavřené zakázky. 

4. Obrat prodej - obrat náhradních dílů prodaných přes pult 

-suma cen prodaného materiálu v daném období po slevě přes pult (prodejky). 

Obrat = suma prodejních cen (PROCEN) prodejek 

Ve skladu: 

 Prodej -> seznam prodejek -> výběrové podmínky viz níže 
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-> Pomocí Náhledu (F3) zobrazit sestavu Přehledu. 

 

5. Příjem ND - hodnota přijatých dílů do skladu 

- suma nákupních cen bez DPH přijatých dílů (NAKCEN) na sklad za dané období 

Ve skladu: 

Rozbory -> Seznam příjemek -> výběrové podmínky viz níže  
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-> Pomocí Náhledu (F3) zobrazit sestavu Přehledu.  

 

6. Objednávky NV - počet vytvořených objednávek NV 

- počet všech objednávek vytvořených v salónu za dané období (DATOBJ) 

V salonu: 

 Tisky a nastavení -> Reporty obchodního úseku -> Souhrn Objednávek -> výběrové podmínky viz níže 
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-> Pomocí tlačítka Tisk zobrazit sestavu Souhrnu (sestava: Souhrn – akce) 

 

7. Objednávky OV- počet vytvořených objednávek OV 

- Počet prodaných vozů z bazaru, které mají fakturu (CISFAK) za dané období (DATPRO) 

V bazaru: 

 Sestavy -> Přehled vozidel -> Seznam ojetých vozidel -> výběrové podmínky viz vedle 
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-> Vybrat sestavu ‚Sezman vozidel v prod. cenách‘  

 

KPI ukazatelé se budou dále členit na další 4 ukazatele: 

Nové vozy: 

1) Objednávky NV Ren 

- počet všech objednávek vytvořených v salónu za dané období (DATOBJ), kde značka je Renault 
(KODZNA) 

V salónu: 

Tisky a nastavení -> Reporty obchodního úseku -> Souhrn Objednávek -> výběrové podmínky viz níže 
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-> Pomocí tlačítka Tisk zobrazit sestavu Souhrnu (sestava: Souhrn – akce) 

 

2) Objednávky NV Dacia  

- počet všech objednávek vytvořených v salónu za dané období (DATOBJ), kde značka je Dacia (KODZNA) 

V salónu: 

Tisky a nastavení -> Reporty obchodního úseku -> Souhrn Objednávek -> výběrové podmínky viz níže 
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-> Pomocí tlačítka Tisk zobrazit sestavu Souhrnu (sestava: Souhrn – akce) 

 

3) Počet NV na skladě do 3 měs.  

- Počet vozů na skladě, u nichž je vytvořena příjemka a zároveň neexistuje výdejka (DATVYD=““). 
Nezahrnuje objednávky na subdealery (ICOVLA=““) a musí být vyplněn kód ičo (KODICO). Podle 
vybraného data, vždy k poslednímu dni v měsíci, zjistíme zda, je auto na skladě do 3 měsíců. 

 

 

4) Počet NV na skladě nad 3 měs. 

- Počet vozů na skladě, u nichž je vytvořena příjemka a zároveň neexistuje výdejka (DATVYD=““). 
Nezahrnuje objednávky na subdealery (ICOVLA=““) a musí být vyplněn kód ičo (KODICO). Podle 
vybraného data, vždy k poslednímu dni v měsíci, zjistíme zda, je auto na skladě nad 3 měsíce. 
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Sklad, Servis: 

1) Marže ND výdej - výdej na servis 

- Rozdíl prodejní ceny materiálu a nákupní ceny materiálu vydaného do zakázky za určité období. 
Výpočet bude proveden z uzavřených zakázek bez DPH. 

Marže = Prodejní cena – Nákupní cena 

V servise: 

Rozbory -> vyhodnocení zakázek –> materiál (dle výdejek ze skladu) -> vybrat dané období 

 

 

POZOR! Jedná se o sestavu, která obsabuje i neuzavřené zakázky -> prosím o zatržítko jen uzavřené zakázky. 

 

2) Marže ND partneři - marže ND na partnery - poznáme dle bir v ico 

- Rozdíl prodejní ceny materiálu a nákupní ceny materiálu vydaného do zakázky na partnery za určité 
období. Výpočet bude proveden z uzavřených zakázek bez DPH. 

Marže na partnery = prodejní cena – nákupní cena 
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V servise: 

 Zatím není sestava pro kontrolu v modulu 

3) Počet fakturovaných hodin 

- suma počtu hodin prací (POCJED) v daném období z uzavřených zakázek (DILPRAPOL a OSTPRAPOL) 

V servise: 

 Rozbory -> Vyhodnocení mechaniků dle celk. hodin za č zakázky – sestava -> výběrové podmínky viz níže 
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4) Počet ASA objednávek - vytíženost servisu 

- Počet objednávek ASA z uzavřených zakázek za daný měsíc. 
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Ad.2) Finance 

1) Banka 

- Sumární zůstatek všech bankovních kont, které jsou aktivní v daném roce a nemají nulový zůstatek. 

V účetnictví: 

 Sumární sestava neexistuje, výpočet je možný součtem zůstatků za každý bankovní účet (viz níže Banka) 

2) Pokladna 

- Sumární zůstatek všech pokladních kont 

V účetnictví: 

Sumární sestava neexistuje, výpočet je možný součtem zůstatků za každé pokladní konto (viz níže Pokladna) 

3) Pohledávky za odběratele 

- částka pohledávek za dané obchodí s DPH 

Pohledávky = ∑Nezaplacených odběratelských faktur  

V servise: 

Odběratelé -> Sestavy -> Přehled faktur -> Výběr všeho ->Filtr: dle níže uvedených parametrů 
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4) Závazky k dodavatelům 

- částka závazků v daném období s DPH 

Závazky = ∑nezaplacených dodavatelských faktur 

 

V servise: 

Dodavatelé -> Sestavy -> Přehled faktur -> Výběr všech vět ->Filtr: dle níže uvedených parametrů 
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5) Pohledávky za odběratele po splatnosti 

- částka pohledávek za dané obchodí s DPH neuhrazené po splatnosti v závislosti na aktuální datum 

 

V servise: 

Odběratelé -> Sestavy -> Přehled faktur -> Výběr všeho ->Filtr: dle níže uvedených parametrů 
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6) Závazky k dodavatelům po splatnosti 

- Částka spárovaných závazků v daném období s DPH neuhrazené po splatnosti v závislosti na aktuální 
datum 

 

V servise: 

Dodavatelé -> Sestavy -> Přehled faktur -> Výběr všech vět ->Filtr: dle níže uvedených parametrů 
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Finance se dále budou dělit na ukazatele v 2 blocích 

Pokladna: 

- Budou zobrazeny zůstatky všech číselných řad v pokladně - pouze číselné řady s nenulovým zůstatkem 

V účetnictví: 

 Pokladna-> Soubory -> Pokladní konta -> Editovat dané pokladní konto 

  

Nebo 

Pokladny -> Sestavy-> Pokladní kniha->Pokladní kniha s výčetkou 
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POZOR! Sestavy lze vyjet jen za jednotlivé pokladní účty. 

Banka: 

- Budou zobrazeny zůstatky všech bankovních kont v číselných řadách banky, které nemají nulový 
zůstatek 

V účetnictví: 

 Banka-> Soubory -> Bankovní konta -> Editovat dané bankovní konto 
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Nebo 

Banka->Sestavy-> Bankovní kniha -> Filtr: dle parametrů níže 

 

 

POZOR! Sestavy lze vyjet jen za jednotlivé bankovní účty. 
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Ad.3) Bonusy 

1) CRM v % - kampaně platné v daném období - počet vygenerovaných členů k počtu 
oslovených členů (bez kampaně Semafor) 

- Procento oslovených klientů z CRM z kampaní platných pro dané období bez semaforu, kde u kampaní 
je počítáno se všemi zákazníky, ale u alertů jen s těmi, kteří jsou přidáni v daném období (z důvodu 
délky alertu) 

2) Semafor v % - počet zakázek se semaforem k počtu zakázek 

- Procento zakázek se semaforem 

3) Prodej partneři - v tisk. Kč - poznáme dle idodb v ICO 

- Prodejní cena náhradních dílů bez DPH po slevě prodaných partnerům 

 POZOR! Sestava prozatím není. 

4) Objednávky NV partneři - počet ks 

- Počet objednávek nových vozů na partnery za dané období 

V salónu: 

 Tisky a nastavení -> Reporty obchodního úseku -> Souhrn Objednávek -> výběrové podmínky viz níže 

 

-> Pomocí tlačítka Tisk zobrazit sestavu Souhrnu (sestava: Souhrn – akce) 
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Bonusy se dále budou členit na 1 blok ukazatelů 

Bonusy skladu: 

1) Hodnota skladu ND 

- jedná se o hodnotu všech skladů náhradních dílů (všechny sklady, které mají v nastavení v tabulkách 
RNV=F a ROV=F) 

-  

 

 V sestavách -> Zůstatková soupiska – aktuální -> Při výběru všech příslušných skladů -> Výběrové podmínky 
viz níže. 
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-> Pomocí Náhledu (F3) zobrazit sestavu zůstatkové soupisky.  

 

 

2) Mrtvý sklad ND 

- hodnota všech ND (ze všech skladů, které mají v číselníku parametry RNV=F a ROV=F), které jsou na 
skladě déle jak 365 dní 

Ve skladu: 

  V sestavách -> Ležáky k datu -> Při výběru všech příslušných skladů -> Výběrové podmínky viz níže. 
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3) Spící sklad ND 

- hodnota všech ND (ze všech skladů, které mají v číselníku parametry RNV=F a ROV=F), které jsou na 
skladě déle jak 180 dní 

Ve skladu: 

V sestavách -> Ležáky k datu -> Při výběru všech příslušných skladů -> Výběrové podmínky viz níže. 
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4) Referenční sklad 

Ve skladu: 

 V sestavách -> Referenční sklad -> Výběr sestavy: Referenční sklad -> Pomocí Náhledu (F3) zobrazit sestavu 
referenčního skladu 



 

Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244 

[31] 

25.5.2001 verze 1.0 
Managerský modul 

 

 

Verze: v. 1.3.          

 

POZOR! Nejsou žádné sumární výsledky. 

5) Disponibilita 

- Procento disponibilního ND z počtu výdejek 

Ve skladu: 

V sestavách-> Analýza ABC -> Disponibilita skladu ->Výběr všech skladů  

 

 


