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1. Nastavení 

1.1 Nastavení webového plánovače 

Pro import nabídky z EASY Q do webového plánovače, je důležité zatrhnout v Nastavení parametr na záložce  

Obecné -> IMPORTOVAT NABÍDKU. 

 

Po zatržení tohoto parametru se v Plánu dílna zobrazí nové okno - tzv. Koš. 

 

2. Přenos nabídky z EASY Q 

2.1 Import 

Nabídky, které jsou vytvořeny přes EASY Q, se po stisknutí tlačítka „Přenést do DMS“ přesunou do „koše“ ve 

webovém plánovači. 
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2.2  

Zobrazuje seznam importovaných nabídek z EASY Q, na které ještě není plánovaná dílna ani zakázka. 

Smazat – nabídka se z „Koše“ smaže, ale v případě nového přenosu z Easy Q se znovu do Koše dotáhne. 

 

Naplánovat tento záznam – po kliknutí na ikonku grafu se zobrazí okno na plánování záznamu. Plánovat 

záznam lze ve webovém plánovači z EASY Q více způsoby (viz kapitola 3). 

 

3. Plánování nabídky z EASY Q 

3.1 Založení záznamu - plánovač příjem 

- Záznam lze založit kliknutím na ikonku „šipky“ na časové ose přímo u zvoleného času příjmu 

 

- Zobrazí se okno „Plánování záznamu“, kde vybereme vyhledávání podle Nabídky a stiskneme ENTER. Takto 

se vyhledají všechny nabídky, které jsou naimportovány v koši. Pokud známe číslo nabídky, lze jej zapsat 

přímo do vyhledávacího řádku s lupou. 
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3.2 Založení záznamu – plán dílna 

- Záznam založíme tak, že vyznačíme u daného mechanika čas, který by měl strávit na této zakázce (tyto 

čtverečky se nám podbarví modře) a přes pravý klik vybereme „Nový záznam“. 

 

Klikneme na tlačítko Nabídka a zadáme číslo nabídky do vyhledávacího řádku s lupou nebo vyhledáme 

všechny nabídky přes ENTER na tlačítku Nabídka a následně vybereme tu, na kterou záznam plánujeme. 
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Pokud použijeme tento způsob, už nemusíme vybírat mechanika, jelikož jsme ho už vybrali při předešlém 

kroku. Nemusíme vybírat ani technika pokud máme v nastavení zatrhlý parametr „Načítat technika podle 

přihlášeného uživatele při pořízení“ (Nastavení -> Obecné). 

 

 

Do nabídky stažené z EASY Q se nám v plánovači dotáhne servisní práce a předběžná fakturace. 

Tyto informace vidíme již při plánování záznamu. Můžeme doplnit i odhadovanou cenu. 

¨ 

Po uložení záznamu se tato nabídka smaže z koše. 
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3.3 Objednávka odběratele 

Při uložení záznamu se automaticky vytvoří i objednávka odběratele, na kterou nás upozorní ikonka baterie u tohoto 

záznamu. 

 

Přes pravý klik -> Objednávy odběratele si můžeme tuto objednávku zobrazit a popřípadě doplnit další díl. 

 

 

 

Objednávka odběratele – webový plánovač 

 

Nabídka EASY Q  

 

Ve skladu se nám tato objednávka odběratele zobrazí pod číslem objednávky z webového plánovače.  

Číslo odběratelské objednávky je číslo nabídky z EASY Q a referent odběratele je MPO (= EASY Q) + přihlašovací 

jméno toho uživatele, který záznam vytvořil. 
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4. Založení záznamu ve webovém plánovači a 

přenos do EASY Q a zpět do DMS 

4.1 Vytvoření záznamu 

Nový záznam vytvoříme buď přes ikonku šipky v plánu příjem nebo přes pravý klik výběrem Nový záznam  

v plánu dílna.  

Takto vytvořený plán se nám zobrazí v EASY Q po stisknutí ikonky spletených šipek  - DMS – synchronizace. 
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Plán vytvořený v plánovači se zobrazí v EASY Q s číslem zakázky #P = vytvořeno ve webovém plánovači + číslo plánu. 

Jelikož na tento záznam není ještě žádná objednávka na díl, ani žádná práce, je horní políčko červené.  

Po vybrání požadované práce a reference, přeneseme data zpátky do DMS. 

 

Když se data přenesou do DMS, pak je v plánovači vidět již vytvořenou objednávku odběratele, kterou nám znázorní 

baterie. Podle její barvy poznáme, zda máme díly skladem nebo se musí objednat.  

 

 

Ve skladu vidíme tuto objednávku s číslem nabídky z webového plánovače v poli Objednávka odběratele (P86).  

 

5. Založení zakázky  

5.1 Vytvoření zakázky do servisu 

PLÁN PŘÍJEM 

V plánu příjem založíme zakázku do servisu kliknutím na ikonku modrého klíče . 
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Zobrazí se informace s vytvořeným číslem zakázky a daný plán se podbarví modře. 

 

 

 

PLÁN DÍLNA 

V plánu dílna založíme zakázku přes pravý klik na konkrétním plánu -> založit zakázku . 

 

Zobrazí se informace s vytvořeným číslem zakázky a daný plán se podbarví modře. 
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5.2 Zakázka v servise 

Založenou zakázku z plánovače vyhledáme v servise PGCS dle čísla zakázky. 

 

V servise se vytvoří ZÁSAH na vybranou práci z EASY Q, jejiž název se zobrazí v DETAILNÍM POPISU ZÁSAHU. 

 

Do dílenských prací k tomuto zásahu se naimportuje řádek s prací (vybrána v EasyQ), u této práce je automaticky 

zadán MECHANIK, na kterého byl plán naplánován. 

 

 
 

MATERIÁL, který jsme v EASY Q vybrali, se zobrazí v záložce Předběžný materiál. Tento materiál je možné také vidět 

ve webovém plánovači   -> objednávky odběratele. 
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