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Založení servisního případu
Servisní případ lze založit následujícími způsoby:


jako prázdný přímo z pohledu servisní případy



jako duplikát již existujícího případu z pohledu servisní případy



z pohledu Přijaté objednávky nebo z ostatních pohledů

Základní údaje


zadejte identifikaci servisního případu, číslo případu lze vygenerovat pomocí tlačítka
Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení



vyhledejte a vyberte zákazníka (není povinné, lze mít servis i bez zákazníka), po výběru
zákazníka je načtena jazyková varianta a měna z nastavení firmy, jinak je nutné toto
zadat ručně



zadejte ostatní volitelné údaje a případ uložte

Artikly v opravě
v záložce Artikly v opravě vyberte a zadejte seznam artiklů
artikl od zákazníka nebo od uživatele


tlačítkem + Od zákazníka nebo + Od uživatele zobrazte seznam dodaných artiklů k
firmě nebo k osobě zákazníka a vyberte požadovaný záznam - sériové číslo, Lot a sklad
jsou automaticky vyplněny

artikl ze skladu


tlačítkem + Ze skladu zobrazte seznam všech artiklů na skladě a vyberte požadovaný
záznam - sériové číslo, Lot a sklad jsou automaticky vyplněny

zatím neevidovaný artikl


tlačítkem + Artikl obecně zobrazte katalog artiklů, vyberte požadovaný artikl a zadejte
sér.číslo nebo Lot
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Přeskladnění artiklů v opravě


v dolní části záložky Artikly v opravě zadejte nové servisní přeskladnění - vyberte
sklady a zadejte předávající a přebírající osobu



po zadání přeskladnění se automaticky nastaví parametr "Zařízení vráceno" dle cílového
skladu u přeskladnění a aktualizují se umístění artiklů na skladě

Nabídky k servisnímu případu


v záložce Nabídky a obj. u výrobce lze vytvořit novou předvyplněnou servisní nabídku,
viz popis procesu nabídek

Zápůjčky k servisnímu případu


v záložce Zápůjčky lze vytvořit novou předvyplněnou servisní zápůjčku, viz popis
procesu zápůjček

Kontrakty k servisnímu případu


v záložce Kontrakty a dodané zařízení lze vytvořit nový předvyplněný kontrakt, viz
popis procesu kontraktů



v tomto kontraktu lze tlačítkem + Ze servisu načíst v servisním případu zadané náklady
na opravu, cestovní náklady a přepravu
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Detaily opravy


v záložce detaily opravy zadejte popis závady a opravy a náklady na opravu



jednotkové ceny za hodinu, km a výjezd lze načíst z globální konfigurace programu



cenu dodaných artiklů je možné načíst z přiřazených kontraktů

Specifické funkce pro PBTK (pravidelné prohlídky)
PBTK se eviduje také jako servisní případ v příznakem BTK. Pro automatické generování BTK je
možné zadat následující informace:

Artikly:


třída přístroje



příznak, zda se má provádět BTK



perioda BTK



cena za BTK a za čištění

Nabídky:
pokud je nabídka označena příznakem BTK, je nabídnuto načtení instalovaných přístrojů u
zákazníka, u kterých v nastavené době končí platnost BTK

Z této nabídky lze následně generovat BTK jako servisní případ, ke kterému se automaticky
přiřadí BTK nabídka a jako přístroje v opravě se přidají artikly z BTK nabídky.
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V sekci reporty lze vypsat plán požadovaných BTK dle zadaných parametrů:
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