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1. Spuštění a přihlášení do modulu 

1.1 Spuštění programu 
Program modulu Uni Servis lze jednoduše spustit pomocí zástupce na ploše pomocí dvojkliku.  

V případě, že zástupce modulu Uni Servis z nějakého důvodu chybí, lze se k zástupci dostat 

v příslušné složce, kde je program nainstalován. Dle standartní instalace složku je možné nalézt 

v C:/Klient/Auto/Servis/servis.exe.  

V případě, že program v této složce 

není, je vhodné kontaktovat správce 

vaší firemní sítě nebo jinou osobu 

odpovědnou za instalaci nových 

verzí. 

V případě, program je nainstalován 

v dané složce, ale na ploše zástupce 

chybí, lze zástupce vytvořit 

standartní způsobem: 

a) Nalézt servis.exe  

b) Pravý klik myší 

c) Odeslat 

d) Plocha (vytvořit zástupce) 

 

1.2 Přihlášení do programu 
Po dvojkliku na zástupce programu se zobrazí přihlašovací 

tabulka, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. 

 Dále je vhodné zkontrolovat aktuální rok a přihlásit se. 

V případě nezdárného přihlášení je doporučeno 

zkontrolovat nastavení připojení (pokud je skryté, pomocí 

šipky v levém dolním rohu rozkrýt). 

Server/ODBC je propojení lokálního počítače se serverem.  

Pole Databáze obsahuje název databáze, do které se modul 

přihlašuje. 

Pokud se opětovně nelze přihlásit do modulu, je vhodné 

kontaktovat správce vaší sítě nebo jinou pověřenou osobu a 

provést kontrolu přihlášení či přihlašovacích údajů. 

V případě že ani potom se do modulu nedostanete, kontaktujte náš hotline. 
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2. Práce s modulem 
Pro celý modul servis platí používání klávesových zkratek levý alt + podtržené písmeno na tlačítku. Další klávesové 

zkratky jsou k dispozici v záložce ‚Co je nového…‘ v horním menu. 

2.1 Servis 
Po přihlášení do modulu Servis se zobrazí hlavní obrazovka dle nastavení programu. Standardně je nastaven 

formulář pro vyhledání vozidla či zákazníka, ale dle nastavení programu lze jako první po spuštění zobrazit 

objednané a dodané díly. 
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Vyplněný formulář vypadá následovně: 

 

V levé polovině jsou informace o vybraném vozidle a zákazníkovi. V horní levé části jsou přístupná tlačítka pro: 

 Spuštění Plánovače 

 Spuštění Informací o materiálu 

 Spuštění SMS 

 Spuštění přehledu FSA (svolávací akce) 

V pravé části se zobrazují v první tabulce svolávací akce. V druhé tabulce jsou použity záložky pro servisní historii 

na daném vozidle, provedené dílenské a ostatní práce na vozidle, materiál použitý na zakázkách a na poslední 

záložce je poznámka k vozidlu. 

Tlačítka ve spodní části umožňují zobrazit kartu vozidla (tlačítko SPZ), vytvořit zakázku (tlačítko ‚Zakázka‘), 

spustit číselník obchodních partnerů (tlačítko Majitelé) nebo ukončit program (tlačítko Konec) 

Další tlačítka ve formuláři: 

 Centrální poznámka k vozidlu nebo k zákazníkovy (podle toho u které hodnoty je tlačítko umístěno 
-> ikona je stejná, modrá ikona obsahuje poznámku, šedá ikona je prázdná) 
Storno výběru 
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Zakázka 

Nová zakázka 
Zakázka se dá na zákazníka vytvořit dvěma hlavními způsoby: 

1) Nová zakázka z úvodní obrazovky 

2) Nová zakázka z přehledu zakázek 

Nová zakázka z úvodní obrazovky  

1) V hlavní obrazovce se vybere vozidlo, ke kterému se 

automaticky přiřadí zákazník ze systému nebo se první 

vybere zákazník a následně z jeho vozového parku 

příslušné vozidlo 

a) Vozidlo se vybere takovým způsobem, že se zadá 

registrační značka (dále jen RZ) vozidla do pole pro 

poznávací značky (SPZ) nebo se vyplní část VIN 

kódu do kolonky pro ‚VIN kód‘. Pokud se zadá RZ a 

vozidlo je v systému již navedeno, vozidlo se vybere 

z databáze a doplní se příslušné pole, jak u vozidla, 

tak zákazníka. Pokud je zadána část VIN kódu (např. 

posledních 6 čísel) a pokud je tato část v databázi 

jedinečná opět se doplní veškeré hodnoty jako tomu 

bylo u doplnění RZ. Pokud tato část se vyskytuje u 

více vozidel, zobrazí se tyto vozidla v přehledu a 

uživatel má možnost vozidlo vybrat klikem na 

příslušný řádek a odsouhlasením stitkem tlačítka 

‚OK‘. 

b) Zákazníka je možné vybrat z databáze pomoví 

vepsání části jména (např. příjmení nebo název firmy) do kolonky ‚Kód (RČ)‘ a po odentrování se 

zobrazí zúžený výběr zákazníků, kteří jsou uvedeni v databázi a obsahují hledanou část jména. Dále 

se zákazník vybere klikem na řádek a stiskem tlačítkem ‚OK‘ se potvrdí výběr. Následně se aktivuje 

tlačítko ‚Vozidla‘, které když uživatel rozklikne, objeví se vozový park zákazníka a uživatel jen vybere 

příslušné vozidlo. 

c) Jak zákazníka, tak i vozidlo lze vybrat přes tlačítko F2 nebo pravý klik v dané kolonce. V tomto 

případě se zobrazí celý číselník buď zákazníků, nebo vozidel, podle pole, ze kterého uživatel číselník 

vyvolal. Následně lze filtrovat pomocí filtrovacího řádku v horní části formuláře. Filtr lze uplatnit ve 

více sloupcích najednou a potvrzení filtru se provádí klávesovou zkratkou Ctrl + Enter 
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2) Po výběru zákazníka a vozidla lze přistoupit k založení nové zakázky pomocí tlačítka ‚Zakázka‘ v levé 

dolní části. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář pro zakázku. V tomto formuláři je již vyplněno 

vozidlo a zákazník.  

 
3) První krok v tomto formuláři je stanovit typ zakázky. Typ zakázky, pokud se automaticky nepřednabízí 

dle nastavení programu na uživatele lze vybrat pomocí tlačítka F2, pravého kliku nebo lze typ vepsat do 

příslušné kolonky (pokud ho uživatel zná). Následně je nutné stisknout tlačítko ‚Nová zakázka‘, které 

vygeneruje číslo zakázky z dané číselné řady. Tímto se vygeneruje hlavička zakázky (Název zakázky, datum 

předpokládaného ukončení, …) a je možné postupovat ve vyplnění dalších údajů. 

4) Je zkontrolovat automaticky vyplněné údaje. Dále ale uživatel může vyplnit ostatní údaje, které jsou 

v zakázkovém listě k dispozici. Například jestli je na dané vozidlo možné použít přímý příjem, Sáru nebo 

servis 5+ nebo jiná zvýhodnění. Na zakázku může uživatel také uplatnit slevu na práci či materiál. 

 
Uživatel může dále vyplnit výbavu jakou má zákazník ve vozu (A/N), palivo (tři znaky např.: ½), zda je vůz 

poškozen nebo zda se jedná o pojistnou událost. Pokud u pojistné události uživatel vyplní A, zobrazí se 

formulář pro zapsání podrobnějších informací. 
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Dalšími údaji jsou například i datum další kontroly STK nebo další návštěva v servise. Tyto údaje se zapisují 

do karty vozidla. 

 Uprostřed formuláře je místo pro poznámku příjímacího technika. Do této poznámky lze vkládat uložený 

text. Tento text se vloží z číselníku, který se zobrazí pomocí tlačítka ‚…‘ vedle poznámky nebo pravého kliku 

do pole poznámky. Do poznámky lze vložit i předběžnou kalkulaci zakázky přes tlačítko ‚P  M‘ 

Po stisknutí tlačítka se zobrazí následující formulář, kde v horní části se pracuje s pracemi a spodní čísti 

s materiálem.  

 
Pomocí klávesy F2 v kolonce pro kód práce nebo číslo materiálu se zobrazá formulář číselníku pro práce 

nebo materiál. 

Formulář pro číselník prací: 
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- Uživatel se ve stromu prací (levá horní část formuláře) dostane až do na příslušnou větev, na kterou 

když dvakrát klikne, tak se načtou příslušné práce (pravá střední část formuláře). 

- Pokud uživatel označí nějakou práci a stiskne tlačítko nákupního košíku (levá spodní část formuláře) 

práce se mu vloží do koše prací. Tak uživatel může do koše vybrat x prací. Pomocí šipky vedle 

nákupního košíku se práce z koše dílenských prací maže. Po tomto je zapotřebí vložit výběr do 

předešlého formuláře prací pomocí tlačítka ‚OK‘. 

Formulář pro číselník matriálu: 

 
- V tomto formuláři je možné hledat materiál ve skladu pomoc čísla materiálu nebo názvu ve spodní 

části formuláře (po odentrování se potvrdí výběr, lze používat jen část čísla nebo názvu) 

- Po označení materiálu v tabulce se výběr tohoto materiálu potvrdí tlačítkem ‚Ok‘. 

Lze také přednastavit způsob platby, poznamenat si výši zálohy. Také lze zaznamenat, zda zákazník 

potřebuje náhradní vozidlo, zda chce zákazník staré díly zpět, zda souhlasí se zkušební jízdou, jestli poskytl 

malý nebo velký technický průkaz, emisní průkaz, povinné ručení a pojištění a zda chce být zákazník dále 

oslovován. 

5) Po vyplnění údajů je nutné zakázku uložit pomocí tlačítka ‚Uložit‘. Pokud by uživatel stiskl tlačítko 

‚Zpět‘ zakázka se vynuluje a neuloží se.  

6) Po uložení zakázky se objeví formulář pro souhlas s tiskem zakázkového listu. Uživatel si v tomto 

formuláři může navolit, zda zakázkový list vytiskne nyní nebo až později.   
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Nová zakázka přehledu zakázek 

Přehled zakázek lze zobrazit z  hlavního formuláře přes tlačítko ‚Přehled zakázek‘1 v pravém horním rohu. Z tohoto 

formuláře se provádí většina editací a práce se zakázkou. 

 

V tohoto přehledu se nová zakázka vytvoří pomocí tlačítka ‚Nová zakázka‘. Nová zakázka se automaticky vytvoří 

na vozidlo, na jehož zakázce uživatel stojí kurzorem. Dále se postupuje následovně: 

1) Pokud je zapotřebí změnit 

vozidlo u nové zakázky 

z přehledu zakázek slouží 

k tomu tlačítko s třemi tečkami 

u zobrazení SPZ vozidla, přes 

které uživatel vybere vozidlo 

z číselníku vozidel. 

Filtrace ve formuláři: 

→ Vyplnit podmínky do filtrovacího řádku (řádek nad hlavičkou tabulky) 

→ Pro potvrzení použít klávesovou zkratku Ctrl + Enter 

                                                             
1 Oranžově označené zakázky jsou zakázky otevřené, které přesáhly datum předpokládaného ukončení. Bíle podsvícené zakázky 
s červeným textem v typu a čísle zakázky jsou zakázky uzavřené. 
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→ Označit potřebné vozidlo levým klikem na daný řádek a stisknout tlačítko ‚Ok‘ 

2) První krok v tomto formuláři je stanovit typ zakázky. Typ zakázky, pokud se automaticky nepřednabízí 

dle nastavení programu na uživatele lze vybrat pomocí tlačítka F2, pravého kliku nebo lze typ vepsat do 

příslušné kolonky (pokud ho uživatel zná). Následně je nutné stisknout tlačítko ‚Nová zakázka‘, které 

vygeneruje číslo zakázky z dané číselné řady. Tímto se vygeneruje hlavička zakázky (Název zakázky, datum 

předpokládaného ukončení, …) a je možné postupovat ve vyplnění dalších údajů. 

3) Je zkontrolovat automaticky vyplněné údaje. Dále ale uživatel může vyplnit ostatní údaje, které jsou 

v zakázkovém listě k dispozici. Například jestli je na dané vozidlo možné použít přímý příjem, Sáru nebo 

servis 5+ nebo jiná zvýhodnění. Na zakázku může uživatel také uplatnit slevu na práci či materiál. 

 
Uživatel může dále vyplnit výbavu jakou má zákazník ve vozu (A/N), palivo (tři znaky např.: ½), zda je vůz 

poškozen nebo zda se jedná o pojistnou událost. Pokud u pojistné události uživatel vyplní A, zobrazí se 

formulář pro zapsání podrobnějších informací. 

 
Dalšími údaji jsou například i datum další kontroly STK nebo další návštěva v servise. Tyto údaje se zapisují 

do karty vozidla. 

 Uprostřed formuláře je místo pro poznámku příjímacího technika. Do této poznámky lze vkládat uložený 

text. Tento text se vloží z číselníku, který se zobrazí pomocí tlačítka ‚…‘ vedle poznámky nebo pravého kliku 

do pole poznámky. Do poznámky lze vložit i předběžnou kalkulaci zakázky přes tlačítko ‚P  M‘ 

Po stisknutí tlačítka se zobrazí následující formulář, kde v horní části se pracuje s pracemi a spodní čísti 

s materiálem.  
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Pomocí klávesy F2 v kolonce pro kód práce nebo číslo materiálu se zobrazí formulář číselníku pro práce 

nebo materiál. 

 

Formulář pro číselník prací: 

 
- Uživatel se ve stromu prací (levá horní část formuláře) dostane až do na příslušnou větev, na kterou 

když dvakrát klikne, tak se načtou příslušné práce (pravá střední část formuláře). 

- Pokud uživatel označí nějakou práci a stiskne tlačítko nákupního košíku (levá spodní část formuláře) 

práce se mu vloží do koše prací. Tak uživatel může do koše vybrat x prací. Pomocí šipky vedle 

nákupního košíku se práce z koše dílenských prací maže. Po tomto je zapotřebí vložit výběr do 

předešlého formuláře prací pomocí tlačítka ‚OK‘. 

Formulář pro číselník matriálu: 
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- V tomto formuláři je možné hledat materiál ve skladu pomoc čísla materiálu nebo názvu ve spodní 

části formuláře (po odentrování se potvrdí výběr, lze používat jen část čísla nebo názvu) 

- Po označení materiálu v tabulce se výběr tohoto materiálu potvrdí tlačítkem ‚Ok‘. 

Lze také přednastavit způsob platby, poznamenat si výši zálohy. Také lze zaznamenat, zda zákazník 

potřebuje náhradní vozidlo, zda chce zákazník staré díly zpět, zda souhlasí se zkušební jízdou, jestli poskytl 

malý nebo velký technický průkaz, emisní průkaz, povinné ručení a pojištění a zda chce být zákazník dále 

oslovován. 

4) Po vyplnění údajů je nutné zakázku uložit pomocí tlačítka ‚Uložit‘. Pokud by uživatel stiskl tlačítko 

‚Zpět‘ zakázka se vynuluje a neuloží se.  

5) Po uložení zakázky se objeví formulář pro souhlas s tiskem zakázkového listu. Uživatel si v tomto 

formuláři může navolit, zda zakázkový list vytiskne nyní nebo až později.  

Editace a práce se zakázkou 
Editace zakázky je možná při otevření uložené zakázky z přehledu zakázek. 

V tomto formuláři uživatel musí nalézt potřebnou zakázku, označit ji a ve spodní části formuláře stisknout tlačítko 

‚Zobrazit zakázku‘. Po odkliknutí se zobrazí formulář zakázkového listu. V tomto formuláři následně provede 

uživatel potřebné změny. Ovšem není vhodné měnit v zakázce vozidlo nebo zákazníka. Pokud je zapotřebí provést 

takový zásah, je standardním postupem zrušit stávající zakázku a vytvořit novou zakázku. 

Práce se zakázkou zahrnuje i přidávání prací a rezervaci materiálu. Práce se rozdělují na dílenské a podléhají 

normám importéra. Ostatní práce obsahují vlastní práce dealera, které nespadají do dílenských prací.  

Práce a materiál je možné vkládat z formuláře pro zakázkový list pomocí tlačítek ve spodní části formuláře  
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nebo z přehledu zakázek při označení dané zakázky a zvolení správného tlačítka ve spodní části formuláře. 

Z přehledu zakázek lze tímto způsobem pracovat jen s pracemi 

 

 

Práce s dílenskými pracemi 

Pokud uživatel potřebuje vložit dílenskou práci do zakázky tak se po zvolení zakázky a stisknutí tlačítka ‚Dílenské 

práce‘ dostane do příslušného formuláře. 

 

Postup pro vyplnění řádku je následující: 

1) Je nutné zvolit typ práce – je možné přes klávesu F2 nebo pravý klik myši do příslušného pole zobrazit 

seznam typů prací. Další možnost je zadat typ ručně (do daného pole se napíše např. ‚b‘ a stiskne se enter). 

Na další pole (buňku) je možné se přesunout enterem, tabulátorem nebo klikem levým tlačítkem myši. 

2) Následně se vyplní Kód práce – čísla práce se vyplňují pomocí číselníku prací, do kterého se uživatel dostane 

pomocí klávesy F2 v poli ‚kód práce‘. 
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- Uživatel se ve 

stromu prací 

(levá horní část formuláře) dostane až do na příslušnou větev, na kterou když dvakrát klikne, tak se 

načtou příslušné práce (pravá střední část formuláře). 

- Pokud uživatel označí nějakou práci a stiskne tlačítko nákupního košíku (levá spodní část formuláře) 

práce se mu vloží do koše prací. Tak uživatel může do koše vybrat x prací. Pomocí šipky vedle 

nákupního košíku se práce z koše dílenských prací maže. Po tomto je zapotřebí vložit výběr do 

předešlého formuláře prací pomocí tlačítka ‚OK‘. 

3) Pomocí klávesy F3 v poli pro číslo práce je možné vložit práci z číselníku ostatních prací. 

4) Když je zvoleno číslo práce je možné se proentrovat až ke sloupci odpracovaný čas (jedná se o skutečně 

strávenou dobu na práce -> na této položce závisí vyhodnocení mechaniků). Zde uživatel zadá čas strávený 

na práci ručně nebo načte z docházky přes tlačítko ‚Rozpis docházky‘.  

5) Je nutné zadat mechaniky nebo mechaniky (maximálně 2), kteří na práci dělali.  

6) Pokud je nutné řádek s prací vymazat, slouží k tomu tlačítko ‚Smazat řádek‘ 

7) Po stisknutí tlačítka ‚Uložit‘ dílenské práce uložíme. V jiném případě (tlačítko Zpět nebo křížek) se výběr 

smaže a neuloží. 

Jednotlivé práce lze vložit do dílenských prací i za použití načtení dat z ECATu za pomocí tlačítka ‚Načíst ECAT‘ 

! Další řádek se vloží buďto proentrováním až na další řádek nebo použitím šipky dolů! 
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Práce s ostatními pracemi 

Pokud uživatel potřebuje vložit ostatní práce do zakázky tak se po zvolení zakázky a stisknutí tlačítka ‚Ostatní 

práce‘ dostane do příslušného formuláře. 

 

Postup pro vyplnění řádku je následující: 

1) Je nutné zvolit typ práce – je možné přes klávesu F2 nebo pravý klik myši do příslušného pole zobrazit 

seznam typů prací. Další možnost je zadat typ ručně (do daného pole se napíše např. ‚b‘ a stiskne se enter). 

Na další pole (buňku) je možné se přesunout enterem, tabulátorem nebo klikem levým tlačítkem myši. 

2) Následně se vyplní Kód práce – čísla práce se vyplňují pomocí číselníku prací, do kterého se uživatel dostane 

pomocí klávesy F2 v poli ‚kód práce‘. 
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Filtrace ve formuláři: 

→ Vyplnit podmínky do filtrovacího řádku (řádek nad hlavičkou tabulky) 

→ Pro potvrzení použít klávesovou zkratku Ctrl + Enter 

→ Označit potřebné vozidlo levým klikem na daný řádek a stisknout tlačítko ‚Ok‘ 

Práci je možné přidávat (tlačítko ‚Přidat‘), editovat (tlačítko ‚Editovat‘) nebo mazat (tlačítko ‚Smazat‘). 

 

Všechny hodnoty si určuje uživatel. 

3) Když je zvoleno číslo práce je možné se proentrovat až ke sloupci odpracovaný čas (jedná se o skutečně 

strávenou dobu na práce -> na této položce závisí vyhodnocení mechaniků). Zde uživatel zadá čas strávený 

na práci ručně nebo načte z docházky přes tlačítko ‚Rozpis docházky‘.  
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4) Je nutné zadat mechaniky nebo mechaniky (maximálně 2), kteří na práci dělali.  

5) Pokud je nutné řádek s prací vymazat, slouží k tomu tlačítko ‚Smazat řádek‘ (řádek se aktuálně přeškrtne, 

ale po uložení se smaže) 

6) Po stisknutí tlačítka ‚Uložit‘ ostatní práce uložíme. V jiném případě (tlačítko Zpět nebo křížek) se výběr 

smaže a neuloží. 

! Další řádek se vloží buďto proentrováním až na další řádek nebo použitím šipky dolů! 
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Práce s materiálem (objednávka do skladu) 

Pokud uživatel potřebuje objednat materiál do zakázky tak postupuje následovně: 

1) Ve formuláři zakázky zobrazí přes tlačítko ‚ND‘ ve spodní části, formulář pro rezervaci náhradních dílů na 

skladě 

 
- V tomto formuláři lze vidět podrobnosti v horní části informace o zakázce a také si uživatel vybírá 

výchozí sklad pro objednávku materiálu na skladě, 

- V prostřední části formuláře pak uživatel vypisuje jednotlivé díly do objednávky. 

o V tomto formuláři je možné hledat pomocí tlačítka F2 z kolonky pro číslo položky. 

 V tomto formuláři je možné hledat materiál 

ve skladu pomoc čísla materiálu nebo názvu ve 

spodní části formuláře (po odentrování se 

potvrdí výběr, lze používat jen část čísla nebo 

názvu) 

 Po označení materiálu v tabulce se výběr 

tohoto materiálu potvrdí tlačítkem ‚Ok‘. 

 

 

 

o Další řádek se vloží použitím šipky dolů 

- Ve spodní čísti uživatel vidí, které díly byly již na jeho zakázku vyskladněny 

Zrušení zakázky 
Pokud je zapotřebí zrušit zakázku je potřeba zkontrolovat, zda není v zakázce uložena dílenská nebo ostatní práce 

nebo vydán materiál. Pokud je v zakázce práce a materiál je potřeba práci smazat a vydaný materiál vrátit na 

sklad, jinak se zakázka nedá zrušit. 

Dále zakázka nesmí být uzavření. 
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Jestliže zakázka splňuje všechny podmínky pro řádné zrušení, tak se zakázka v přehledu zakázek označí klikem 

levým tlačítkem myši a stiskne se tlačítko ‚Zrušení zakázky‘. 

 

Po stisknutí tlačítka se program zeptá, jestli si je uživatel zrušením jist. 

 

A po odsouhlasení je zakázka zrušena (tento úkon vstupuje do žurnálu úprav, tudíž je vysledovatelné kdo a jakou 

zakázku zrušil).  

Rozbor a sestavení zakázky 
Pokud je zakázka hotova a je zapotřebí ji uzavřít, přijde na řadu sestavení zakázky. Samotné sestavení je možné 

provést z formuláře zakázky nebo i z přehledu zakázek. 

A) Ve formuláři zakázky je tlačítko pro sestavení zakázky ve spodní části formuláře 

 
B) Ve formuláři seznamu zakázek je tlačítko pro sestavení zakázky ve spodní části formuláře 

 
 

V obou případech se uživatel dostane do stejného formujláře pro sestavení zakázky. V sestavení zakázky se 

určuje, jakým způsobem se bude zakázka hradit. 
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- V horní části formuláře jsou zobrazeny položky, které jsou naceněny a zákazník je má hradit. 

- Ve střední části formuláře je umožněno přidat text na doklad. Pomocí tlačítka ‚Technik‘ je možné 

přidat jméno technika, který vozidlo předával a pomocí tlačítka ‚Texty‘ lze vložit uložený text 

z číselníku, tyto texty lze vkládat i pomocí klávesy F2 v poli pro poznámku. 

- Pod poznámkou vedle rozboru ceny je možnost vystavit zahraniční (pro zahraničí lze nastavit jiná 

měna a fakturu přepočítat) nebo nedaňový doklad (pomocí zatržítka ‚Doklad bez DPH)‘ 

- Ve spodní části pak uživatel určí, zda se jedná o Fakturu (např.: běžná oprava), Pokladní doklad 

(např.: běžná oprava), ruční uzavření (např.: interní oprava) nebo interní fakturu (např.: interní 

oprava – oprava vozidla z půjčovny) 

Uzavření na fakturu 

U vytváření faktury je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu, středisko, formu úhrady a datum vystavení a 

splatnosti. Následně je možné fakturu uložit a vytisknout pomocí tlačítka ‚Uložit (Tisk)‘. 

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


 

 

20          MANUÁL   Uni Servis Verze v. 1 

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

 

Uzavření na pokladní doklad 

U vytváření pokladního dokladu je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu a středisko. Následně je možné 

pokladní doklad uložit a vytisknout pomocí tlačítka ‚Uložit‘. Ke správnému vrácení je možné použít malou 

kalkulačku v pravém dolním rohu. Do volného pole ve spodní čísti formuláře lze zapsat konečný text na pokladní 

doklad 

 

Uzavření na interní fakturu 

U vytváření faktury je zapotřebí přiřadit správnou číselnou řadu, středisko, formu úhrady = neplatit a datum 

vystavení a splatnosti. Následně je možné fakturu uložit a vytisknout pomocí tlačítka ‚Uložit (Tisk)‘. Faktura je 

učena pro účetní. 
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Ruční uzavření 

U ručního uzavření se nic nevyplňuje, jen se zobrazí hláška, kterou je zapotřebí odsouhlasit a tím se zakázka 

uzavře a je možné vytisknout protokol k založení. 
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Nabídka 
V horním menu je zpřístupněna volba ‚Nabídky‘, kde je možné zákazníkovi vytvořit kalkulaci (nabídku) na 

požadovaný úkon. 

Po spuštění volby se zobrazí seznam již existujících nabídek. 

Z tohoto formuláře dál může uživatel dál vytvářet, editovat (pomocí tlačítka ‚Editovat nabídku‘) nebo mazat 

(pomocí tlačítka ‚Zmaž‘) jednotlivé nabídky. 

Nová nabídka 
Ve spodní části formuláře je tlačítko ‚Nová nabídka‘, které umožňuje postoupit k vytvoření nové nabídky. 

 

V horní části se vyplňují základní informace jako název nabídky, vozidlo, případné slevy a pole na specifikaci 

požadavku klienta. 

Následují tři tabulky, ve kterém se vyplňují postupně dílenské práce, ostatní práce a materiál. Tyto hodnoty se 

vyplňují buďto ručně nebo přes klávesu F2, která spustí číselníky. V těchto číselnících se vyhledává stejně jako je 

tomu v předchozích kapitolách o práci s jednotlivými pracemi a materiálem. 

Nabídka se následně zvlášť uloží a následně i vytiskne. 

Tlačítkem ‚Zpět‘ se uživatel dostane zpět do seznamu nabídek 
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Rozbory a vyhodnocení 
Rozbory, vyhodnocení a různé tiskové sestavy související se zakázkami, vyhodnocení mechaniků nebo příjímacích 

techniků nebo jiné ekonomické a servisní výstupy jsou v záložkách ‚Rozbory‘, ‚Tisk seznamu‘ a ‚Opakovaný tisk‘. 

Po zvolení formuláře si uživatel může uživatel zúžit zobrazení dat pomocí použití filtrů.  

 

V sekci ‚Tisk seznamu‘ uživatel nalezne seznamy dostupné z modulu Servis, sekce ‚Opakovaný tisk‘ pak slouží pro 

opětovné tisky faktur apod. 
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Emise 
V horní liště v záložce ‚Program‘ uživatel může nalézt funkci ‚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. Tisk je nastaven na papíry se zelenou známkou v levém horním rohu. 

 

Protokol se vytváří rozdílně u vznětového a zážehového motoru.  

Vznětový motor:  
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Zážehový motor: 

 

Způsob vyplnění: 

1) Vozidlo v obou formulářích vybrat pomocí klávesy F2 – po výběru se vyplní hlavička formuláře z karty 

vozidla 

2) Následně je zapotřebí vyplnit všechny ostatní položky 

3) Pro uložení stačí stlačit tlačítko ‚Uložit(Tisk)‘. 

Emise obsahují i knihu nálepek a osvědčení. Tuto knihu uživatel nalezne pravé spodní části formuláře. 

 

V tomto formuláři uživatel přidává řádek pomocí tlačítka ‚Nový ‘. Vydané známky se evidují automaticky po 

vyplnění emisního protokolu.  
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Práce se zákazníkem 

Nový zákazník 
V případě, že obchodní partner není v systému a je potřeba vytvořit nového lze to provést dvěma způsoby. 

1) Přes zakázku nebo jiné vyvolání číselníku obchodních  

2) Přes číselník obchodních partnerů 

 

Obě metody pracují se stejným číselníkem. Postup vytvoření nového obchodního partnera je následující:  

1) V číselníku pomocí tlačítka ‚Přidat‘ se zobrazí formulář pro nového zákazníka 
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6) V novém formuláři se určí, zda je zákazník soukromá osoba nebo firma 

7) V první řadě je zapotřebí vyplnit buďto rodné číslo (soukromá osoba) nebo IČO (firma). Toto číslo se 

stane identifikačním kódem zákazníka. Pokud soukromá osoba odmítne dát rodné číslo, stačí 

dvojklikem levým tlačítkem myši kliknout do pole kód a vygeneruje se automatický identifikační kód 

8) Když se vyplní IČO (bez mezer) a stiskne se tlačítko ARES a pokud je připojení k internetu funkční a IČO 

je správné, tak se vyplní jméno firmy a její adresa. U soukromé osoby se musí jméno a adresa vyplnit 

ručně do příslušných kolonek. 

9) Dále je zapotřebí vyplnit kontaktní údaje zákazníka a u firmy i odpovědná osoba, která za firmu jedná. 

 Pokud se pole s kontaktními údaji rozsvítí červeně je v hodnot něco špatně 

 Pokud se objeví žlutá tabulka ve spodní části, modul zjistil duplicitu s jiným zákazníkem a ten je 

zobrazen ve žluté tabulce 

10) Pokud zákazník má více kontaktních osob, přidání je možné přes tlačítko ‚Přidat‘ v levém dolním rohu 

formuláře. Po stisknutí tlačítka se aktivuje volný řádek, který uživatel může vyplnit. 

 
11) Pokud je vše v pořádku, lze kartu zákazníka uložit. Při prvním uložení se po stisknutí tlačítka uložit 

zobrazí formulář pro informaci, zda zákazník souhlasí nebo nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů 

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


 

 

28          MANUÁL   Uni Servis Verze v. 1 

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

 
 V tomto formuláři se buďto uživatel zaklikne křížek (neposkytuje) nebo fajfku (poskytuje) a 

formulář uloží. Popřípadě pomocí tlačítka ‚Zpět‘ uživatel nezvolí ani jednu hodnotu.  

 Souhlas je vhodné vytisknout a nechat podepsat zákazníkem 

Editace zákazníka 
Editace zákazníka je v tom samém číselníku možná přes tlačítko ‚Editovat‘. Je však zapotřebí mít označeného 

obchodního partnera, který má být editován. 

Práce s vozidlem 
Prací s vozidlem se myslí manipulace s kartou vozidla (Vytvoření, editace, zrušení nebo mazání). Do karty vozidla 

je možné vejít pomocí tlačítka ‚SPZ‘ na úvodí obrazovce. Tato cesta vede buďto přímo k nové kartě vozidla nebo 

do karty vozidla vybraného vozu v hlavní obrazovce (tj. pokud jsou vyplněny hodnoty vozu v levém horním rohu 

formuláře, je zobrazena karta k danému vozu). Nebo přes spuštění číselníku vozidel přes tlačítko F2 stisknuté 

v kolonce SPZ hlavního formuláře (levý horní roh) nebo záložku ‚Číselníky‘ v horní liště záložek a volbu SPZ.  
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V tomto případě se následně pracuje přímo v číselníku vozidel. Pomocí tlačítek ‚Přidat‘ (Přidání karty vozidla), 

‚Editovat‘ (Úprava karty vozidla), ‚Smazat‘ (smazání karty vozidla). 

 

Přidání nového vozu 
Nové vozidlo se zaeviduje vytvořením nové karty vozidla pomocí tlačítka ‚SPZ‘ na úvodí obrazovce (za podmínky 

že není vybráno vozidlo v hodnotách v levém horním rohu) nebo v číselníku vozidel přes tlačítko ‚Přidat‘ 
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V novém formuláři je zapotřebí zadat registrační značku vozidla (pokud existuje), VIN kód, značku, model a 

označení vozu, popřípadě další detailní informace o voze. Dále je zapotřebí vyplnit rok a datum výroby a v kolonce 

‚Majitel‘ přiřadit zákazníka. Zákazníka lze vybrat z celého číselníku zákazníků pomocí tlačítka F2 nebo dvojklik 

levým tlačítkem myši v kolonce IČ nebo pomoví vepsání části jména (např. příjmení nebo název firmy) do kolonky 

‚IČ‘ (po odentrování se zobrazí zúžený výběr zákazníků, kteří jsou uvedeni v databázi a obsahují hledanou část 

jména). 

V kartě vozidla lze zadat nebo si prohlédnout poznámku 

k vozu za pomocí tlačítka ‚Poznámka k vozu‘ v dolní části 

karty.  

U vozidel lze použít při vyplňování číselník modelů vozidel, do 

kterého se uživatel dostane pomocí klávesy F2 stisknuté v 

kolonce ‚model‘. Tento číselník lze uživatelsky upravovat 

(Přidat, Editovat, Smazat) 
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Editace vozu 
Editace vozidla se provádí v přímo vyvolané kartě vozidla na konkrétní vozidlo nebo přes označení vozidla a 

stisknutí tlačítka ‚Editovat‘ v číselníku vozidel. Uživatel může zeditovat libovolné hodnoty v kartě vozidla, kromě 

VIN kódu, který je po prvotním uložení zablokován, jelikož je to jedinečná identifikace vozidla. 

Je možné zobrazit historii oprav dat karty vozidla přes tlačítko ‚Historie‘ v kartě vozidla umístěného v levém 

dolním rohu. 

Změna chybného VIN kódu u vozidla 

 Změna VIN kódu je možná provést ze záložky ‚Program‘ v horním menu a přes volbu ‚Změna VIN kódu‘. Ve 

vyvolaném formuláři se zadá chybný VIN kód a nový správný VIN kód do příslušných polí a potvrzením tlačítkem 

provést změnu se úprava potvrdí.  

  

 

Zrušení nebo smazání vozidla 
!!! SMAZÁNÍ VOZU NENÍ VHODNÉ, JELIKOŽ JE MOŽNÉ, ŽE NA DANÝ VŮZ JE VYTVOŘENA ZAKÁZKA!!! 
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2.4 Natavení programu 
Nastavení programu je možné spustit v záložce ‚Program‘ v horním menu přes volbu ‚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. 

Záložka ‚Parametry 1‘ 

 

- Zadávat doplňující údaje u ostatních vozidel – zadáno Ano: Při pořízení ostatního vozidla umožní zadat 

veškeré údaje o voze. 

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

prací a program nepovolí uložit neexistující číslo práce. 

- Změna názvu – zadáno Ano: Lze editovat název v zakázkách 

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

název, který se převezme z číselníku SPZ. 

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

SPZ vozidla. 

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

převezme z číselníku SPZ. 

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

zákazníka, který se převezme z číselníku Majitelů. 

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


 

 

33          MANUÁL   Uni Servis Verze v. 1 

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

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

z vlastními časovými normami. 

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

prací. 

- Používat slevu z dílen. prací i pro ostatní práce ale jen pro pojišťovny – zadáno Ano: Bude brát slevu pro 

ostatní práce z dílenských prací jen v rámci práce pro pojišťovny. 

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

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

- Načítat cenu materiálu podle kódu skupiny slev -  

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

faktuře nebo pokladním dokladu tisknout jména mechaniků pracujících na zakázce. 

- Při sestavení zakázky nabízet k výběru číslo technika – zadáno Ano: Ve formuláři sestavení je nutno vybrat 

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

- Rozdělovat na faktuře ostatní a dílenské práce – 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 – zadáno Ano: K číslu práce na účetních dokladech se tiskne 

v hranatých závorkách číslo mechanika. 

- Tisknout rozdělený VIN kód na dokladech – 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 – zadáno Ano: Při výběru práce v číselníku 

dílenských prací neomezí výběr dle dané verze vozu. 

- Načítat historii vozidla po zakázkách 

- Dotazovat se pro zápis cenového návrhu do dílenských prací 

- Generovat soubor pro GWE po uzavření zakázky 

- Tisknout čárové kódy na zakázkovém listě – zadáno Ano: na zakázkovém listě se bude tisknout čárový kód. 

Tento kód lze následně naskenovat například do docházky. 

 

Protokol emise – pro práci s emisemi je nutno nastavit typ měřicího přístroje, datum před. (předešlé) kontroly 

(kalibrace), číslo SME. 

Přednabízet FAB kód vozidla – možnost vyplnit až 3 znaky, které se budou přednabízet při pořízení karty vozidla 

(např. WF0). 

Předpoklad ukončení zakázky (hodin) – 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. 

Zkratka koncese – každá koncese si doplní svou zkratku. 

Číslo koncese  – každá koncese si doplní své číslo koncese. 

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 - zadává se 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).  
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Kód textu na konci faktury - zadává se 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 – zadává se 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).  

Kód textu na konci protokolu o uskladnění pneu - zadává se kód textu, který se následně tiskne na konci 

protokolu o uskladnění pneumatik. Tento text je možno měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat 

v různých variantách (F2). 

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

faktur. 

Přednabízet číselnou řadu pokladny – zadává se číslo číselné řady, která se bude přednabízet při pořízení 

pokladních dokladů. 

Po kolika minutách aktualizovat obrazovku zakázka – nastavení počtu minut pro překreslení (aktualizaci) 

formuláře ‚Přehled zakázek‘. 

Proplacená hodinová sazba pro garanční zakázky – zadává se zde cena za hodinovou sazbu práce pro garanční 

zakázky.  

Procento přirážky z prodejní ceny materiálu 

Středisko pro spotřební materiál – nastavení přednabízejícího se střediska pro spotřební materiál 

Číslo skladu pro spotřební materiál – nastavení čísla skladu pro spotřební materiál 

Typy zakázek pro garance např.: (GO,GA,) – nastavení typů zakázek jen pro garance 
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Záložka ‚ Parametry 2‘ 
Nastavení skladu může být nastaveno pro celou firmu stejně nebo se nastavení může lišit v rámci provozoven. 

Mezi provozovnami se uživatel přepíná pomocí rozbalovací menu v pravém dolním rohu (Menu se zpřístupní, 

když jsou navedeny v systému provozovny). 

 

Zadávat VIN kód na 17 znaků – zadáno Ano: aktivuje se kontrola u VIN kódu na 17 znaků 

Kód textu na zak. listu pokud zákazník souhlasí s podmínkami - zadává se kód textu pro potvrzení o 

souhlasu s podmínkami, který se následně tiskne na zakázkovém listě. Tento text je možno měnit a pomocí 

číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2). 

Kód textu na zak. listu pokud zákazník nesouhlasí s podmínkami - zadává se kód textu pro nesouhlas s 

podmínkami, který se následně tiskne na zakázkovém listě. Tento text je možno měnit a pomocí číselníku 

textů ho lze ukládat v různých variantách (F2). 

Počet dnů pro upozornění na platnost stk, emise, asistence – zadává se počet dnů před vypršením platnosti 

stk, emise nebo asistence, kdy uživatel bude o vypršení modulem informován. 

Datum uzavření ručně uzavřených zakázek – zadává se datum ukončení pro ručně uzavřené zakázky 

Povolit vystavit fakturu hotově a kartou i při neověření odběratele – zadáno Ano: uživatel může 

neověřenému odběrateli vystavit fakturu v hotovosti nebo kartou při sestavení zakázky 

Tisknou automaticky pracovní lístek po tisku zakázkového listu – zadáno Ano: po vytisknutí zakázkového 

listu se automaticky vytiskne pracovní lístek 

Mazat údaje ze zakázkového listu při nové zakázce – zadáno Ano: při vytvoření nové zakázky z editace 

stávající zakázky se vymažou veškerá data o editované zakázce. 
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Zobrazovat hlášení na otevřené zakázky při stejném vozidle – zadáno Ano: pokud se vytvoří nová zakázka 

na vozidlo, které již má v modulu otevřenou zakázku, zobrazí se tato informační okno o této situaci. 

V dílenských pracích nabízet jako první druh práce – zadáno Ano: v dílenských pracech se bude přednabízet 

první volba druhu práce, které následně zmenší načtení prací v rámci jen vybraného druhu. 

Kontrola pořízení střediska pro interní zakázky – zadáno Ano: aktivuje se kontrola na vyplnění střediska 

v interních zakázkách 

Kontrolovat duplicitu při sestavení zakázky – zadáno Ano: 

Zobrazovat jména mechaniků na formuláři prací – zadáno Ano: 

Zobrazovat materiál v sestavení pod nákupní cenu červeně – zadáno Ano: při sestavení se materiál, který je 

vydaný pod nákupní cenu je červeně označen.  

Nabízet předvolené texty v zakázkovém listu pouze ze servisu (R_) – zadáno Ano: 

Nabízet možnost přepínat provozovny v přehledu zakázek – zadáno Ano: v přehledu zakázek se aktivuje 

přepínač na provozovny 

Počítat prodejní cenu přirážkou k výdejní ceně pokud je přirážka zadaná – zadáno Ano: parametr 

specifikuje výpočet prodejní ceny jako výdejní cenu plus stanovenou hodnotu přirážky. 

Kontrola na email, telefon a stk – zadáno Ano: aktivuje se kontrola emailu, telefonu a stk v ???zakázkovém 

listě??? 

Kontrolovat jen majitele (v rámci kontroly na email, telefon) – zadáno Ano: aktivuje se kontrola emailu, 

telefonu a stk jen u majitele v ???zakázkovém listě??? 

Kontrolovat jen řidiče (v rámci kontroly na email, telefon) – zadáno Ano: aktivuje se kontrola emailu, 

telefonu a stk jen u řidiče v ???zakázkovém listě??? 

Kontrola modelu a verze v kartě SPZ na číselníky – zadáno Ano: spustí se kontrola 

Hlásit kontakty a schůzky při sestavení zakázky 

Hodinová sazba mechanických prací pro ECAT – nastavuje se zde hodinová sazba pro mechanické práce pro 

ECAT 

Hodinová sazba karosářských prací pro ECAT – nastavuje se zde hodinová sazba pro karosářské práce pro 

ECAT 

Hodinová sazba lakýrnických prací pro ECAT – nastavuje se zde hodinová sazba pro lakýrnické práce pro 

ECAT 

Cena oleje (Fluid) za mj pro ECAT – nastavuje se zde cena oleje za měrnou jednotku pro ECAT 

Zakázané typy pro nové zakázky – nastaví se zde seznam zakázek, které se nesmějí používat pro novou 

zakázku (např.: typ zakázky pro bazar) 

Zapisovat údaje o autě do závěrečného textu faktury - zadáno Ano: údaje o vozidle se budou propisovat do 

závěrečného textu na faktuře 

Zakázané typy pro zpětné volání 

Tisknout QR kódy na zakázkovém listě – zadáno Ano: na zakázkovém listě se bude tisknout QR kód 

Nenačítat do garancí zakázky uzavřené fakturou - zadáno Ano: do garancí se bebudou načítat zakázky, které 

byly uzavřenu fakturou 

Nastavení střediska a skladu pro spotřební materiál podle uživatele – zadáno Ano: nastavení střediska a 

skladu pro spotřební materiál se bude přebírat z nastavení uživatele 

Nabízet při sestavení změnu data STK – zadáno Ano: při sestavení zakázky se bude přednabízet změna data 

pro STK 

Kód práce pro STK (změna data) – zadává se zde kód práce pro změnu data STK 

Je nainstalován a používán plánovač ASA – zadáno Ano: parametr pro stanovení, že je používán plánovač 

ASA 

Email odesílatele 

Email příjemce 
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Používat druh práce podle značek – zadáno Ano: druh práce se bude přednabízet dle značky Jaguar a Land 

Rover (pro jiné značky tento parametr není funkční) 

Registrovat SARU pomocí certifikátu – zadáno Ano: SARA se bude registrovat pomocí certifikátu pro značky 

Jaguar a Land Rover (pro jiné značky tento parametr není funkční) 

Jméno databáze pro historii zakázek – zadává se jméno databáze, se kterou bude stávající databáze 

spolupracovat při zobrazování servisní historie zakázek. 

 

Záložka ‚ Parametry 3‘ 

 
Zakázané typy pro ojeté vozidla – zadává se seznam typů zakázek, které se nesmějí používat pro ojeté vozidla 

Doplňovat texty oprav do záhlaví faktur – zadáno Ano: do záhlaví faktur se doplní texty oprav 

Zobrazovat poznámku k zákazníkovi při založení zakázky – zadáno Ano: při založení zakázky se zobrazí centrální 

poznámka k zákazníkovi 

Počet dnů splatnosti pro krycí dopis – nastavení počtu dnů splatnosti pro krycí dopis 

Součtovat na faktuře materiál dle kompletů – zadáno Ano: na faktuře se bude materiál součtovat dle 

komponentů 

Používat hromadnou fakturaci – zadáno Ano: aktivuje se možnost používat hromadnou fakturaci 

Řadit ostatní práce do materiálu – zadáno Ano: ostatní práce se při sestavení budou řadit do materiálu 

Přebírat cenovou hladinu z obchodních partnerů – zadáno Ano: cenová hladina pro stanovení ceny dílenských a 

ostatních prací se bude přebírat z nastavení obchodního partnera 

Přebírat rabatní skupinu z obchodních partnerů – zadáno Ano: rabatní skupina pro stanovení ceny materiálu se 

bude přebírat z nastavení obchodního partnera 

Používat nastavení dle APM 
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Uživatelské nastavení 
Uživatelské nastavení se spustí přes tlačítko ve formuláři ‚Nastavení programu‘. Toto nastavení může mít každý 

uživatel jiné. 

 

 

Zakázat slevy na práce a materiál – zadáno Ano: Zadávání slev na práci a materiál není přístupné. 

Zakázat editovat předpokládané datum ukončení - zadáno Ano: Datum předpokládaného ukončení zakázky nelze 

editovat. 

Kontrolovat zápis výbavy vozu k SPZ - zadáno Ano: Při uložení zakázkového listu nebo zvolení tlačítka Sestavení 

zobrazí formulář Kontroly údajů vozidla. 

Tisk pokladního dokladu na zálohu bez dotazu - zadáno Ano: Provede se automaticky tisk ihned po zapsání 

zakázky, bez dotazu ‚Vytisknout pokladní doklad‘. 

Tisk zakázkového listu bez dotazu – zadáno Ano: Provede se automaticky tisk ihned po zapsání zakázky, bez 

dotazu ‚Vytisknout zakázkový list‘. 

Pro výběr tiskárny použít dialog windows – zadáno Ano: po odsouhlasení tisku z tiskového formuláře v modulu 

se zobrazí formulář systému windows, ve kterém lze blíže specifikovat vlastnosti tisku. 
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Zrušit formulář zakázkového listu po uložení - zadáno Ano: po uložení zakázkového listu se toto okno uzavře a 

provede se návrat na hlavní formulář Autoservisu. 

Přesné vyhledávání - 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. 

Upozorňovat na znovu odesílání dopisu k svolávací akci – zadáno Ano: možnost nastavení upozorňování na další 

odeslání dopisu. 

Zobrazovat objednané a dodané díly při otevření programu – zadáno Ano: při spuštění programu se zobrazí 

přehled pro objednané a dodané díly. 

Tyto díly zobrazit k uživateli podle přihlášení – zadáno Ano: díly zobrazené při přihlášení se zobrazí podle 

uživatele, který díly ve skladu objednal. 

Kontrolována dodané díly při uzavření zakázky - zadáno Ano: kontrola zda je všechen materiál dodán při 

uzavření zakázky. 

Zobrazení zatržítka pro VHC – zadáno Ano:  

Používat starou kartu obchodního partnera – zadáno Ano: karta obchodního partnera zobrazí původní vzhled 

před sjednocením s ostatními moduly. 

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). 

Číslo skladu pro hlášení servisu – nastavení čísla skladu pro servisní hlášení 

Kód dealera pro hlášení servisu – nastavení kódu dealera pro servisní hlášení 

Středisko pro spotřební materiál – nastavení střediska pro spotřební materiál 

Číslo skladu pro spotřební materiál – nastavení čísla skladu pro spotřební materiál 

Nastavení cest pro ukládání výstupů a souboru GWE 
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2.5 Přístupová práva 
Přístupová je možné spustit v záložce ‚Program‘ v horním menu přes volbu ‚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 provádět změny v databázi jako např.: vkládání 

nových dat, změny údajů v číselnících, mazat je atd. nebo má přístup vůbec do jednotlivých číselníků.  

 

Uživatel, pro kterého se budou přístupové práva nastavovat,se vybere v levé horní části z rozbalovacího menu. 
Následně se u uživatele nastaví práva, kdy zatržení zatržítka u daného oprávnění dané právo potvrzuje. 

Např.: 

Název parametru Aktivní Význam 

Modul autoservis  ANO Uživatel má oprávnění pro používání modulu autoservis 

Pořízení a oprava zakázek ANO Uživatel má povoleno pořízení a opravu zakázek 

Rozbory NE Uživatel nemůže používat vyhodnocení servisu v Rozborech 

Změna VIN kódu ANO Uživatel má povoleno opravu chybného VIN kódu 

Mazání účetních dokladů NE Uživatel nemůže mazat účetní doklady 

Editace číselníků   

 Majitelé ANO Uživatel má povolenu manipulaci s obchodními partnery 

 Druhy prací – hod. sazby NE Uživatel nemá povolení vejít do číselníku druhu prací 
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Každý uživatel, u kterého se provedou nějaké změny v přístupových právech se před ukončením úprav nebo před 
postoupením k dalšímu uživateli musí uložit přes tlačítko ‚Uložit‘ v pravém dolním rohu. V opačném případě se 
úpravy u daného uživatele neuloží. 
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