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1. O aplikaci 

1.1 Podmínky funkčnosti 

Jedná se o webovou aplikaci, která komunikuje se serverem prostřednictvím IIS. Pro zprovoznění je potřebné zaslat 
žádost na hotline firmy Softapp.  

Aplikace funguje jako webová aplikace v jakémkoli internetovém prohlížeči (preferujeme webový prohlížeč Google 
Chrome, Mozilla Firefox). Po zadání správné adresy v prohlížeči se objeví přihlašovací okno. 

Uživatel - vyplníte uživatelské jméno, které je stejné jako do DMS 

Heslo – heslo pro přihlášení stejné jako do DMS (např. do servisu) 

Přes tlačítko „Rozšířené nastavení“ se rozbalí přihlašovací menu, zde zkontrolujete (tlačítko se třemi tečkami): 

Název databáze – databáze DMS 

Server - IP adresu vašeho serveru (tyto informace zjistíte u Vašeho správce sítě) 

Autentifikace - vybereme SQL Server 

 

Při přihlášení je potřebné zadat IP adresu serveru přes volbu Rozšířené nastavení.  
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2. Zaměstnanci 

2.1 Načtení zaměstnanců 

Program načítá zaměstnance z modulu servis RENAULT, PEUGEOT a OPEL dle číselníku zaměstnanců.  

Technik/Mechanik – v číselníku profesí musí byt označen jako technik/mechanik. 

 

Zaměstnanec, který má profesi Technik a je propojen s uživatelem v číselníku zaměstnanců, se může při založení 

záznamu automaticky načíst jako Technik. 

 

Pokud technik nebo mechanik nemá přihlašovací údaje, políčko uživatel zůstane nevyplněné.  
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3. Hlavní část obrazovky 

3.1 Horní lišta 

Po přihlášení na horní liště vidíme informace o verzi programu, aktuální datum a čas, databáze a přihlášený uživatel. 

 

3.2 Panel nástrojů 

Pod horní lištou je umístněný panel nástrojů, který zabezpečí jednoduché ovládání programu.  

 – globální nastavení programu. Podrobnější popis v kapitole 8. 

 - spouští promítání záznamů, obrázků a videí na LCD. Samotné nastavení promítaných záznamů se 

provede v nastavení ve volbě LCD, podrobněji popsáno v kapitole 8.4 LCD je také možné spustit na přímo přes 

webový prohlížeč – zadáním příslušné webové adresy pro LCD (není nutné spouštět přes aplikaci plánovač).   

Vzorový příklad: 100.1.1.1/planovac/lcd.aspx  IP adresa je vždy adresa vašeho serveru.  

Po zadání adresy v prohlížeči se spustí přihlašovací okno. Zadáme uživatele a heslo, vybereme příslušnou provozovnu 

a číslo LCD. 

 

 - spouští promítání plánu dílna. Je možné spustit na přímo přes webový prohlížeč – zadáním 

příslušné webové adresy pro LCD DÍLNA (není nutné spouštět přes aplikaci plánovač).   

Vzorový příklad: 100.1.1.1/planovac/lcddilna.aspx IP adresa je vždy adresa vašeho serveru.  

Po zadání adresy v prohlížeči se spustí přihlašovací okno. Zadáme uživatele a heslo, vybereme příslušnou 

provozovnu. 
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 – zobrazení přijatých SMS zpráv od zákazníků (dále kap. 4.7) 

 – aktualizace obrazovky.  

Umístění gridů (tabulek). Aplikace umožňuje jednotlivé tabulky (gridy) uspořádat, skrýt nebo zobrazit 

v prostředí programu dle individuálních potřeb uživatele (viz kapitola 1.4). 

Reset umístění gridů – všechny odstraněné nebo přemístěné gridy se vrátí do původního stavu. 

 – odhlášení uživatele 

Legenda barev – popisuje aktuální stav záznamu. Je součástí plánovače příjmu i plánovače dílny. Barevné rozlišení je 

nastaveno defaultně, barvy nelze měnit. 

 

3.3 Umístění formulářů  

Program umožňuje různým způsobem rozmístit formuláře (tabulky) jednotlivých funkcí - Kalendář, Sešit, Koš, Dílna, 

atd. 

Po kliknutí na ikonu -  Umístění - se zobrazí na záhlaví formuláře prázdná lišta. Kliknutím na křížek na liště 

můžeme formulář skrýt. Formulář můžeme také přesouvat – klikneme na horní šedou lištu a přetáhneme celý 

formulář na požadované místo. 
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KALENDÁŘ 
VYHLEDÁNÍ / FILTROVÁNÍ NA PROVOZOVNY 

KAPACITA SERVISU 

Nové nastavení rozmístění tabulek uložíme opětovným klikem na ikonu Umístění.  Poté šedá lišta zmizí ze záhlaví 

formulářů. 

Skryté formuláře můžeme znovu zobrazit volbou Reset   . Touto volbou načteme defaultní nastavení 

formulářů a jejich umístění na obrazovce. V tomto případě je nutné se odhlásit a znovu přihlásit, aby se reset 

zobrazení projevil. 

4. Plánovač příjem 

4.1 Plánovač příjem – horní část 

Plánovač příjem je rozdělen na 2 části. V horní části obrazovky se zobrazuje:  

 

 

 

 

Kalendář – zobrazení kalendářního měsíce se zvýrazněním aktuálního dne. Aktuální datum a čas se načítá 

z přihlášeného PC.  

Den v červeném rámečku  - takto je označený aktuální den.  

Zeleně podbarvený den – zeleně je podbarven zobrazen den, na který je naplánován příjem.  

Šedě podbarvený den  - šedě je podbarven zobrazený den v příjmu, datum je zvýrazněn tučně.  

 

Provozovna – záznamy v plánovači je možné filtrovat dle provozoven.  Uživatel po přihlášení vidí provozovnu a 

záznamy z provozovny, do které je přiřazen.  Po výběru jiné provozovny se zobrazí záznamy vybrané provozovny a je 

možné do ní vytvářet záznamy.  

Program umožnuje zobrazit data za všechny provozovny volbou „všechny provozovny“. 

Vyhledání – do volného řádku vedle lupy zapíšeme část 

vyhledávaného záznamu – část názvu, SPZ nebo VIN kódu vozidla. 

Hledání spustíme kliknutí m na ikonu lupy. Probíhající hledání je 

vyznačeno modrým orámováním lupy. 

TÝDENNÍ PLÁNOVAČ 

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


 
 

 

9          MANUÁL   Plánovač web ver. 18. 10. 31 

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

Podle výběrových kritérií systém zobrazí výsledek vyhledávání.    

Upozornění: vyhledání probíhá pouze v záznamech zobrazené provozovny.  Pokud chceme vyhledávání provádět na 

všech provozovnách současně, je potřeba zvolit filtr „všechny provozovny“.  

  

Po vyhledání záznamů se volbou Vybrat přesuneme v plánovači příjem do dne, na který je záznam naplánován 

(přepneme se zároveň i v kalendáři, v týdenním plánovači a v dílně). 

Kapacita servisu – grafické a procentuální zobrazeni vytíženosti dílny, graficky zobrazuje volnou kapacitu dílny. 

Kapacita servisu je vypočtena z počtu mechaniků a pracovní doby.  

Zobrazovat vyplněné – přepínač – pokud je zatržen zobrazí se pouze vyplněné záznamy. Prázdné řádky v sešitě 

nebudou zobrazeny.  

Týdenní plánovač – v týdenním plánovači se zobrazují naplánované záznamy z příjmu na jednotlivé dny. Je rozčleněn 

na půl hodinové časové úseky, zobrazuje se 7 pracovních dní dopředu od aktuálního data.  Aktuální čas je zvýrazněn 

horizontální čárou. 

 

Při označení záznamu v plánovacím kalendáři se zobrazí podrobné informace o záznamu (Klient, založil, datum 

založení, zakázka, požadavek). 

http://www/
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4.2 Plánovač příjem – dolní část tzv. Sešit 

Druhou část obrazovky plánovače příjem tvoří tzv. Sešit. Tuto část obrazovky – sešit - není možné skrýt. 

Zobrazují se zde informace o naplánovaných záznamech včetně statusu, ve kterém se nacházejí (podbarvení řádku).  

Pokud v horní části skryjeme jednotlivé tabulky, část sešitu se automaticky rozšíří na celou obrazovku. 

 

V sešitu se zobrazují tyto informace: 
Datum – datum vybrané v kalendáři 

Čas – časová osa 

Příjem – barevné označení plánované dílny viz legenda barev příjmu 

Jméno klienta – jméno zákazníka  

Mobil – mobil objednaného zákazníka 

SPZ – SPZ objednaného vozu VIN 

Požadavek detail – požadavek zákazníka z plánového záznamu 

Zakázka – číslo zakázky v servisu 

NV – označení, zda klient požaduje náhradní vozidlo.  

Odvoz – označení, zda klient požaduje odvoz.  

LCD – označení, zda konkrétní záznam má být zobrazen na LCD.  

Veškeré tyto informace program čerpá ze založeného záznamu v plánovači. 

Legenda ikon a podbarvení v Sešitu 

 Nový záznam/Editace - s pomocí tlačítka se dostaneme do formuláře pro založení nového záznamu. Pokud 

záznam již existuje, po kliknutí na tlačítko se zobrazí formulář pro editaci záznamu. 

Záznamy jsou plně editovatelné pouze do doby, dokud není založená zakázka. Po založení zakázky zůstane aktívní 

editovatelný pouze mechanik a čas práce na zakázce.! 

  Založení zakázky  - v záznamu, na který chceme založit zakázku, musí byt vyplněný obchodní partner a 

vozidlo. O založené zakázce nás program informuje hláškou (modul Servis se neotevře v samostatném okně). 
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  Smazání záznamu je možné provést jen v případě, že není založená zakázka. Po založení zakázky již není 

možné záznam editovat nebo smazat. 

  Odeslat SMS -  kliknutím na ikonku lze napsat jakoukoliv SMS zpárvu. U obchodního partnera je nutné aby 

bylo vyplněno telefoní číslo. 

Upozornění na nepřečtenou SMS zprávu. 

Objednávka odběratele – ikona baterie, která upozorňuje na již vytvořenou nebo nevytvořenou odběratelskou 

odjednávku. Legenda : 

- – ještě není vytvořená objednávka odběratele 

- – již je vytvořená objednávka odběratele 

- – objednávka odběratele je vytvořená a všechny díly jsou již 

skladem 

Příjem bez zakázky (zelená) – k danému záznamu není vytvořená zakázka do modulu servis přes webový plánovač. 

 
 

Příjem včetně zakázky (modrá) – k danému záznamu je založena zakázka (přes webový plánovač) do modulu Servis. 

 

 

Uzavřená zakázka (oranžová) – zakázka (vytvořená přes webový plánovač), která je v modulu Servis celá uzavřena. 

 

 

Plánováno a nemá dílnu (růžová) – v kolonce příjem je takto označen záznam, který ještě nemá naplánovanou dílnu 

(záznam ještě není naplánovaný na konkrétního mechanika).  

 
 

Na zakázce se pracuje (žlutá) – takto se označí záznam v případě, že v modulu docházka je na příslušnou zakázku 

evidovaná práce v daném čase. Podmínkou je používání modulu docházka. Zakázka musí být založená přes webový 

plánovač. 
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NÁHLED SEŠITU – PLÁN PŘÍJEM 
KOŠ 

KAPACITA SERVISU 
VYHLEDÁVÁNÍ  

FILTROVÁNÍ NA PROVOZOVNY 

5. Plánovač dílna 

5.1 Plánovač dílna – horní část 

Obsahuje stejné funkce jako Plánovač příjem, s tím rozdílem, že tu není týdenní plánovač. Namísto toho obsahuje 

„Koš“ a „Sešit plánovač příjem“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koš  
Zobrazuje seznam naplánovaných příjmů, kde zatím není plánovaná dílna, anebo práce na dílně byla přerušená. 

Růžově podbarvené záznamy  - není založená 

zakázka do modulu Servis. 

Bílé podbarvené záznamy – je založená 

zakázka. Po vybrání tohoto záznamu se 

podbarví šedě. 

V koši záznamy jsou zobrazené 

v chronologickém pořadí. Je možné řadit 

záznamy double clik na záhlaví sloupce. 

Tlačítko slouží na naplánování záznamu. 

Po kliknutí se zobrazí okno „Plánování záznamu“, kde je možné záznam editovat a naplánovat na daného mechanika. 

Naplánovaný záznam se následně zobrazí v plánu. 

KALENDÁŘ 

 

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


 
 

 

13          MANUÁL   Plánovač web ver. 18. 10. 31 

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

5.2 Plánovač dílna – dolní část 

 

Sešit dílny zobrazí naplánované záznamy na konkrétní mechaniky v aktuální den. Založení nového záznamu/opravy, 

založení zakázky, zrušení záznamu se provádí přes volbu na pravý klik.  

V případě, že v horní části skryjeme všechny gridy, načtený sešit s mechaniky se rozšíří na celou obrazovku. 

Nad časovým úsekem u mechaniků je viditelný i datum, za který jsou záznamy zobrazené. 

Zobrazí se každý zaměstnanec, který je v modulu Servise v číselníku zaměstnanců označen profesí „mechanik“. 

Pořadí mechaniků je možné upravit ve volbě Nastavení – Pořadí mechaniků. 

6. Práce v plánovači 

6.1 Založení nového záznamu 

V kartě Plánovač příjem: 

- kliknutím na ikonu „šipky“ na časové ose přímo u zvoleného času příjmu (doporučený způsob).  

 

 

 

V kartě Plánovač dílna:  

- přes sešit s klinutím na šipku v časové ose (v tabulce Náhledu 

plánovač příjem) 

- na pravý klik u mechanika s výběrem volby „Nový záznam“ 

(označením myší času provedení servisu a klikem pravým tlačítkem 

a zvolením „Nový záznam“)  
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Při založení nového záznamu evidujeme následující údaje: 

 

Servisní práci – načítají se servisní práce, které jsou nastaveny v nastavení v záložce Servisní práce (viz. Kapitola 4.6). 
Podle délky práce se změní konec práce u mechanika. 

Potřebný čas – časový údaj, který se dotáhne z nastavení servisní práce. 

Předběžná fakturace – hodnota, která se přenese z EASY Q  

Odhadovaná cena – lze zapsat odhad ceny opravy. 

Požadavek klienta – není povinný údaj, pokud není v nastavení nastaven parametr Povinně vyplňovat požadavek. 
V případě používání servisních prací, popis práce se přenese do požadavku zákazníka a následně po založení zakázky 
se přenese do modulu Servis. 

Datum a čas příjmu – nabídne se čas, který jsme vybrali na časové ose. Podle potřeby můžeme čas nebo datum 
přepsat. 

Náhradní vozidlo – v plánovači příjmu je vyznačený sloupec zkratkou NV. 

Požaduje odvoz – zadání, zda zákazník požaduje zajištění odvozu. 

Zkušební jízda – zadání, zda zákazník požaduje zkušební jízdu po provedení servisu. 

LCD – parametr je automaticky zatržen. Když je zatržen, záznam se zobrazí na LCD promítačce.  

Odeslat SMS – parametr je automaticky zatržen. Umožnuje generaci SMS zpráv na potvrzení objednání a 
připomenutí pojednání na servis, viz. Kapitola 8. 
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Začátek příjmu a Konec příjmu – časové rozmezí provedení příjmu.  

Klient (zákazník) – Máme 3 možnosti: 

- vyhledávat mezi existujícími záznamy 
- zadat nového zákazníka 
- bez uložení zákazníka do evidence Obchodních partnerů, pouze doplníme jeho jména 

Vyhledávat existující záznamy lze podle zákazníka, SPZ, VIN kódu, města nebo telefonu (aktívní volba je zeleně 

podbarvená). Zadáme část názvu nebo čísla a zvolíme Enter nebo tlačítko OK čímž se spustí vyhledávání. Systém 

vyhledá zadaný záznam a doplní zbývající údaje z karty zákazníka. V případě, že systém najde více shodných 

záznamů, zobrazí se všechny v seznamu. Ze zobrazených dát uživatel správný záznam potvrdí tlačítkem Vybrat.  

 

Pokud zákazník v databázi neexistuje, vyplníme kartu přes volbu Nový zákazník.  

Mobil – v případě, že je obchodní partner zadaný, načte se z hlavního kontaktu. Je možné změnit. Změna se ale 
neuloží do karty obchodného partnera, pouze k danému záznamu v plánovači. Pro uložení změny mobilu v databázi 
Obchodních partnerů je potřebné opravu zadat přes volbu Upravit zákazníka 

Vozidlo  - automaticky po výběru zákazníka se doplní jeho vozidlo z číselníku SPZ. Pokud zákazník má více vozidel, 
nabídne se seznam, ze kterého lze vybrat vozidlo. Ale pokud zákazník vozidlo nemá lze zadat nové vozidlo nebo uložit 
bez vozidla.  

VIN kód – vyplní se automaticky po výběru vozidla.  
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 – slouží na zobrazení vozidel vybraného zákazníka. V případě potřeby můžeme provést změnu 
vozidla. 

 – po vybraní vozu lze zobrazit a vytisknout formulář na vstupní prohlídku.   

 – otevře se internetový prohlížeč.  

 

Provozovna – přiřazení záznamu k provozovně, automaticky se nabízí provozovna dle přihlášeného uživatele.  

Servis (dílna) – záznam můžeme přiřadit konkrétní dílně. Dílna musí být vytvořená v nastavení záložka skupiny 
pracovníků. 

Přijímací technik – vybíráme přijímacího technika, na koho záznam plánujeme. Pokud uživatel, který je přihlášený a 
je zároveň i technik a v nastavení je zatržen parametr načítat technika podle přihlášení, zobrazí se zde tento technik. 

Datum dílny – při plánování příjmu je zde nutné zadat alespoň orientačně čas provedení servisu na dílně. Pro 
správné zadání by měl orientační čas navazovat po provedení příjmu vozu. Pokud není zadán Mechanik, nedojde 
v tomto kroku k naplánování na dílnu. Pokud je zadán čas a mechanik, provede se  naplánování vozu na dílnu. 

Mechanik – již při pořizování příjmu vozidla můžeme záznam přiřadit a naplánovat konkrétnímu mechanikovi. 

Naplánovat další den/dny – zde je možné naplánovat práci na dílně i na další dny, pokud např. bude potřeba 

pokračovat v práci na vozidle i následující den nebo více následujících dní. 

7. SMS komunikace 
Funkce SMS komunikace zobrazuje přijaté SMS zprávy od zákazníků, kteří odpověděli na automatické SMS zaslané 

z Plánovače.   

Podmínkou je aktivní GSM modem a Konzulta.  Nastavení zobrazení této funkce viz Nastavení (kap. 7.1 Obecné). 

 

V případě, že je v sekci SMS komunikace nepřečtená zpráva, je to signalizováno touto ikonou v panelu nástrojů.  

Přečtení SMS zprávy potvrdíte odkazem „Přečteno“. Po stisku tlačítka „Přečteno“ se zpráva skryje. Všechny doručené 

SMS zprávy je možné zobrazit volbou „Zobrazit všechny přijaté SMS“. 
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Pokud si přejete odpovědět na SMS zákazníka, stiskněte „Odpovědět“ do spodní části „Text zprávy“ napište text SMS 

zprávy zákazníkovi a stiskněte „Odeslat SMS“. 

 

7.1 Odeslat SMS 

Princip odesílání SMS zpráv 
 

1) SMS s potvrzením objednání na servis 

Při založení nového záznamu na příjem je zatržen parametr „Odeslat SMS“. V případě, že parametr zůstane zatržen, 

vygeneruje se automaticky při uložení SMS zpráva s předdefinovaným textem. Ta se zařadí do fronty k odeslání.  

 

K odeslání SMS zpráv ve frontě dochází v pravidelných intervalech dle nastavení SMS modulu (obvykle každých 5 

minut). Po odeslání zprávy (v SMS modulu se zpráva zobrazí v záložce odeslané s 

výsledkem OK) se v okně Editace záznamu objeví zelená fajfka u políčka Odeslat SMS. 

Program odesílá SMS na telefonní číslo uvedené v poli Mobil v kartě Plánování záznamu. 

Pokud je pole Mobil prázdné, program SMS se 

nevygeneruje a zobrazí se upozornění: 

Při volbě ANO se založí záznam bez generování 

SMS zprávy. 

Při volbě NE se záznam neuloží. Lze doplnit 

telefonní číslo.  
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2) SMS s připomenutím objednání na servis 

Na serveru dealera se založí „job“ na připomenutí návštěvy. Job jednou denně včetně víkendů (obvykle v 9:00) 

vygeneruje na všechny záznamy následujícího dne v Plánovači příjmu SMS zprávy. Podmínkou vygenerování je, že při 

pořízení příjmu bylo zaškrtnuto tlačítko „Odeslat SMS“.  

V případě, že checkbox „Odeslat SMS“ nebyl zaškrtnut, neodešle se ani SMS s potvrzením objednání, ani SMS 

s připomínkou. 

Vygenerované SMS zprávy lze najít v SMS modulu: podle statusu buď ve frontě k odeslání, nebo mezi odeslanými 

(popř. mezi chybami). 

V případě, že se zákazník objedná na servis na druhý den, přijde mu potvrzovací SMS, ale NEPŘIJDE mu připomínající 

SMS, protože v tomto případě je zbytečná. 

V modulu Servis PGCS je možné označit zákazníka – Zakázáno odesílání SMS na hlavní číslo zákazníka.  

 

Ve webovém plánovači je u obchodního partnera možnost editovat tento parametr. 

 

U takového zákazníka se zobrazí upozornění pod požadavkem klienta na tuto skutečnost. 
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Pokud necháme zaškrtnutou volbu Odeslat SMS, program nás upozorní na tuto situaci.  

 

Při volbě ANO se založí záznam bez generování SMS zprávy. 

Při volbě NE se uloží záznam a tel. číslo do kolonky Mobil je možné dodatečně doplnit. 

8. Založení zakázky do modulu Servis 
Založit zakázku do modulu Servis je možné v kartě Plánovač příjem a Plánovač dílna.  

  Založení zakázky  - v záznamu, na který chceme založit zakázku, musí byt vyplněný obchodní partner a 

vozidlo. O založené zakázce nás program informuje hláškou. Kliknutím na tuto ikonu se založí zakázka do modulu 

Servis. Modul servis se již samostatně neotevře. 

 
Po založení zakázky se zobrazí číslo zakázky ve sloupci „Zakázka“ a záznam od této chvíle není možné v Plánovači 

smazat (ikona ).  

 

9. Objednávky odběratele 

9.1 Pořízení objednávky 

Tato objednávka se pořídí kliknutím na ikonu (plánovač příjem) nebo přes pravý klik  

 (plánovač dílna) na konkrétní objednávce. Poté se otevře okno pro výběr mateiálu, který 
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se má objednat na tento plán.  

 

V pravém sloupci jde vidět konkrétní zákazník, VIN kód a model vozu.  

Nejprve je zapotřebí kliknout na ikonku pro přidání záznamu, poté je již možné vybrat sklad, číslo materiálu a 

množství, popřípadě i poznámku. 

Uložení objednávky se provede kliknutím na . Po uložení se objednávka zobrazí v dolní části tohoto okna. 

 

Číslo – číslo objednávky odběratele 

Kód – kód zákazníka z číselníku obchodních partnerů 

Klient –  jméno klienta na kterého je objednávka vystavena 

Číslo materiálu –  číslo objednaného materiálu ze skladové karty 

Název –  název tohoto materiálu 

Množství – objednané množství 

Sklad – množství, které je aktualně skladem 

Dodané – množství již vydaného nebo vykrytého materiálu 

Poznámka – poznámka zadaná při objednání 

V plánovači dílna i příjem je kontrolní ikona baterie, která idikuje zda je již objedávka vytvořená, ale objednané 

materiály nejsou skladem            (tmavě šedá baterie).  

Pokud jsou všechny materiály na objednávce skladem je kontrolní ikonka baterie zbarvená do zelena         . 

9.2 Objednávka odběratele v modulu sklad 

V modulu sklad lze nalézt objednávku odběratele vytvořenou ve webovém plánovači. 

 

Objednávky -> objednávky odběratele -> seznam objednávek/oprava objednávky/ruční vykrytí objednávky 
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Číslo objednávky – pod kterým se ve webovém plánovači objednávka vytvořila 

Objednávka odběratele – je číslo nabídky přenesené z webového plánovače (P = webový plánovač) 

Referent odběratele – PLN = plánovač + uživatelské jméno uživatele, který objednávku ve webovém plánovači 

vytvoří 

Stav NEOBJEDNÁVAT -  tento stav se nastaví u objednávky automaticky. Skladník se poté musí rozhodnout, zda má 

daný materiál skladem nebo změní stav na OBJEDNÁVAT. 

10. Nastavení 
Základní nastavení programu Plánovač. Volby pro nastavení programu jsou: 

 Uložit 

Přidat nový záznam 

Oprava záznamu, na kterém kurzorem stojíme 

Smazání záznamu, na kterém kurzorem stojíme 
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10.1 Obecné 

 

Povinně vyplňovat požadavek – neumožní záznam uložit bez vyplnění požadavku zákazníka. 

Načítat technika podle přihlášeného uživatele při pořízení – v případě, že přihlášený uživatel je zároveň i přijímací 

technik, načte se automaticky do nového záznamu jako technik. 

Zadávat více záznamů na jednoho mechanika ve stejný čas – umožňuje zadávat více záznamů na jednoho 

mechanika na stejný čas.  Jestliže parametr zapnutý není, neumožní překrývání záznamů u konkrétního mechanika. 

Zadávat více záznamů na jednoho technika ve stejný čas – umožňuje zadávat více záznamů na jednoho technika ve 

stejný čas.  Jestliže, že parametr zapnutý není, neumožní překrývání záznamů u konkrétního technika. 

Používat individuální pracovní dobu z docházky – propojení s modulem Docházka. Pokud má mechanik nastavenu 

individuální pracovní dobu v modulu Docházka, řídí se plánování zakázek na dílně touto docházkou. 

Zobrazovat příchozí SMS – volba je aktivní pro dealery, kteří mají aktivovánu GSM bránu (GSM modem, Konzulta). 

Pokud není brána funkční, tato volba je nedostupná. Pokud je volba dostupná a zaškrtnutá, zobrazí se v panelu 

nástrojů tato ikonka .  

Plánovat bez jména zákazníka – po zaškrtnutí tohoto parametru, není povinné zapsat jméno k plánu. Do plánovače 

se daný časový úsek pouze vybarví zeleně.     

 

Importovat nabídky – parametr pro import nabídek z EASY Q.  

Nezobrazovat koš – v plánu dílna se nebude zobrazovat koš, ale ani do něj nebude možno záznamy vkládat. 

Možnost zadat práci na zakázce ručně – možnost zadání „práce na zakázce“ na pravý klik (plánovač dílna). Daný plán 

se zbarví do žluta. Jakmile je práce dokončená, znova přes pravý klik „práce na zakázce“ a záznam se opět zbarví do 

modra. 
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Typy zakázek – jedná se o filtr na zakázky, pokud se některé typy nemají vytvářet zakázky a nemají se zobrazovat 

v koši.   

10.2 Dle provozovny 

 

Nastavení pracovní doby OD – DO. 

Posledních počet dnů zobrazeno v koši – počet, který se nastaví, se odečte od aktuálního data. Záznamy, které 

spadají do této podmínky se zobrazí v koši. 

Počet dnů vytvoření objednávky dílů před platnou opravou – v přednastaveném čase se vytvoří objednávka dílů.  

Rozpětí pracovní doby – nastavení hlavní obrazovky po kolika minutách se má plán rozdělit. 

 

 

 

Při plánování nevyplňovat „ Odeslat SMS“ – automaticky se odtrhne Odeslat SMS 

při pořízení nového záznamu. 

Pří plánování nevyplňovat „ Zobrazovat na LCD“ - automaticky se odtrhne 

Zobrazovat na LCD při pořízení nového záznamu. 
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10.3 Dle uživatele  

Při spuštění použít okno příjem – po spuštění plánovače se jako první okno otevře plánovač příjem. 

V plánovači příjmu použít techniky – po zvolení této volby se v hlavním sešitu v Plánovači příjmu zobrazí přijímací 

technici ve vertikální ose a v horizontální ose se zobrazí čas příjmu. 

 

10.4 LCD 

 

Nastavení LCD provádíme pro jednotlivé provozovny samostatně.  Je možno nastavit až 4 LCD na jednu provozovnu 

s různým nastavením. 

LCD je možné provozovat přímo na chytré TV - Smart TV s připojením na internet.  

V nastavení LCD nastavujeme obrázky, videa a zakázky, které se mají promítat na LCD.                                            

Povolené typy obrázku jsou ve formátu*. png,*. jpg,*. bmp. 

Povolené typy videí jsou *. mp4  (podporují všechny web prohlížeče).  Kodek pro mp4 je součástí systému Windows, 

popř. kodek je možné nainstalovat z našich webových stránek-  K-LITE Codec.                                                                 

Doporučená velikost jednoho videa je max. 4 MB. 
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Zobrazit model vozidla na LCD – na LCD se místo jména a příjemní zákazníka zobrazí model vozidla. 

New – přidání nové ho řádku 

Delete – smazání řádku 

Save changes – vše uloží 

Cancal changes – změny neuloží 

10.5 Docházka 

V nastavení v menu Docházka je možné zadávat, editovat a mazat celodenní nepřítomnosti mechanika.  

Jsou zde zobrazeny veškeré celodenní záznamy k mechanikovi. Záznamy můžeme setřídit dle data, mechanika a 

činnosti.   

1. Docházka se zobrazuje v případě, že je nainstalován modul docházka, přístupová práva do docházky se 

přebírají z nastavení přístupových práv do modulu docházka  

2. V případě, že není naistalován modul docházka je nutné nepřítomnost zadávat ručně v plánovači 

 

- přidání nové činnosti mechanika (nepřítomnost, nemoc, …). Nejprve je potřeba vyhledat mechanika, poté 

kliknout na tlačítko přidat, nastavit datum a činnost a uložit. Pokud nastavíme nepřítomnost na více dnů, zobrazí se 

každý den zvlášť. 

  - editace záznamu. Nejprve je potřeba vyhledat záznam k editaci, poté kliknout na tlačítko editace, nastavit 

nové datum a činnost a uložit. 

- smazání záznamu. Nejprve je potřeba vyhledat záznam ke smazání, poté kliknout na tlačítko smazat a uložit. 

Celodenní nepřítomnosti zadané v samostatném modulu Docházka se zobrazí v Plánovači dílna u mechanika, v menu 

docházka (v nastavení Plánovače). Celodenní nepřítomnost je možné v nastavení v menu docházka upravovat a rušit. 
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10.6 Servisní práce 

 

Ve volbě servisní práce máme možnost vytvořit číselník servisních prací.  

- založení nového záznamu 
Poté se zpřístupní políčko Servisní práce – krátký textový popis práce a Potřebný čas – časová náročnost.   

 - uložení vytvořené servisní práce 

Přednastavený potřebný čas se nabídne při plánování záznamu, jako délka práce pro mechanika na zakázce a popis 
práce se přenese do požadavku klienta. 

10.7 SMS zprávy 

Záložka pro zadávání textu potvrzovací zprávy a připomínající zprávy. 
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10.8 Skupina pracovníků 

Lze nastavit skupiny (dílny) pro mechaniky, do kterých je možno je v záložce „pořadí mechaniků“ zařadit.  

 

10.9 Pořadí mechaniků 

Je možné nastavit libovolné pořadí mechaniků pro setřídění a zobrazení mechaniků v plánovači dílna. Můžeme 

používat i negativní číslo (pokud zaměstnance, který byl přidán později, chceme umístit na první pozicí). Pokud číslo 

pořadí není vyplněné, automaticky se nastaví „0“. 

Pokud jsme si v předchozí volbě „Skupina mechaniků“ nastavili nějaké skupiny (dílny), lze zde do těchto skupin 

zařadit i příslušné mechaniky.  
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