
Autoservis 

Náš autoservis se zabývá již řadu let opravami a servisními prohlídkami motorových vozidel 
všech značek a druhů. Jsme schopni opravit jak motorky, osobní automobily, dodávky, autobusy, 
tak velké kamiony. Za účelem optimalizace procesů jsme se rozhodli zavést nový informační 
systém, který by nám mimo jiné usnadnil evidenci potřebných informací. 

Náš autoservis má v rámci republiky několik poboček. Každá pobočka má svého 
zodpovědného vedoucího. Ne na každé pobočce poskytujeme servis všem druhům vozidel. 
Každá pobočka má specifikováno, jaké služby poskytuje. Každá služba má svoji doporučenou 
cenu. Konkrétní cena se však na jednotlivých pobočkách může lišit. Služby se váží k druhům 
vozidel. Ceny však mohou být závislé i na značce a typu vozidla. 

V každé pobočce je několik zaměstnanců, kteří pracují na jedné určité pozici a pobírají za ni 
určitý plat. Jejich nadřízeným je vždy vedoucí pobočky.  

Chtěli bychom nově zavést věrnostní program pro naše zákazníky. Máme v plánu evidovat, 
jaké služby u nás využívají apod. Za tímto účelem zavádíme věrnostní kartu. Avšak není 
povinností zákazníka si tuto kartu pořizovat. U evidence provedených služeb se tedy může, ale 
nemusí uchovávat informace, komu byla služba poskytnuta. Na základě slevové karty může být 
zákazníkovi poskytnuta sleva a to jak na konkrétní produkt nebo na vše, co bude zákazníkovi 
naúčtováno. 

Na poskytované službě se vždy podílí jeden nebo více zaměstnanců. Chceme sledovat kvalitu 
jejich práce, a proto potřebujeme v případě reklamace vědět, kdo se na dané službě podílel. 
K výkonu služby je někdy třeba využít i materiál. Pro službu může být použit materiál v různé 
kvalitě na základu přání zákazníka. Je důležité vědět, jaký materiál byl použit, protože ten se 
účtuje dohromady se službou (není její součástí). 

Dále potřebujeme evidovat, jaký materiál máme na pobočkách a jaká je jeho cena. Cena 
materiálu je na všech pobočkách jednotná. Některý materiál se váže ke konkrétní značce některý 
dokonce ke konkrétnímu typu vozu. Existují i materiály, které lze použít u všech vozidel. 

Doufáme, že nový systém přispěje k lepší organizaci v naší firmě a větší spokojenosti 
zákazníků. 
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