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1. Začínáme
Při vstupu na stránku autoservisu se nacházíte na úvodní stránce autoservisu.

2. Přihlášení
Pro přihlášení do informačního systému klikněte na tlačítko přihlásit v horní navigační liště. Do
přihlašovacího formuláře vyplňte email a heslo, které Vám poskytl váš systémový integrátor.
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3. Rezervace
Na záložce rezervace v horní navigační liště se nachází seznam rezervací objednávek autoservisu.

V prvním řádku tabulky se nachází popis jednotlivých položek.
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3.1 Vytvoření protokolu z rezervace
Pro vytvoření protokolu k rezervaci klikněte na “vytvořit protokol” ve sloupečku protokol pro
konkrétní řádek rezervace.

3.2 Zobrazení existujícího protokolu
Pro zobrazení již existujícího protokolu k rezervaci klikněte na tlačítko “protokol” v sloupečku
protokol pro konkrétní řádek rezervace.
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4. Protokoly
Na stránku vytvoření protokolu se přistoupí přes konkrétní rezervaci, viz kapitola Rezervace.

První položka “Datum vystavení” je pro uživatele předvyplněna aktuálním datem. V položce
zaměstnanec vybírá uživatel jméno osoby vytvářející protokol ze seznamu aktuálních zaměstnanců.
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Po vyplnění uživatel vytvoří protokol pomocí tlačítka “Vytvořit protokol”. Protokol je nyní uložen do
seznamu protokolů, kde může být upravován v průběhu probíhajících oprav na vozidle.

4.1 Seznam protokolů
Na seznam protokolů se uživatel dostane přes tlačítko “Protokoly” v horní navigační liště stránky.
Jednotlivé položky protokolu jsou popsány v prvním řádku tabulky.
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4.2. Smazání protokolu
Pro smazání protokolu je na konci řádku tlačítko “Vymazat”

po kliknutí na tlačítko je nutné potvrdit, že protokol opravdu chcete smazat.
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4.3. Detail protokolu
Tlačítko detailní zobrazení přesměruje uživatele na detail protokolu, kde je možné zobrazit jednotlivé
položky a případně je upravovat.

Na stránce detail protokolu se uživateli zobrazí protokol s předvyplněnými informacemi z rezervace
objednávky. Tyto informace nelze měnit. Uživatel zde může přidávat nebo odebírat činnosti, které
provádí při opravě vozidla pomocí tlačítka “přidat činnost” a upravovat materiál ke konkrétní činnosti
pomocí tlačítek “přidat” a “vymazat” materiál.
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4.3.1. Přidání činnosti
Při přidávání činnosti vyplní uživatel v příslušném formuláři název a cenu činnosti a následně potvrdí
tlačítkem “vytvořit činnost”

4.3.2 Přidání materiálu
Uživatel v první kolonce vybere materiál z nabídky materiálů, které jsou na skladě, následně určí
potřebné množství. Celé přidání materiálu k opravě provede tlačítkem “přidej zvolený materiál”.
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5. Přidání zaměstnance
Tuto funkcionalitu má pouze uživatel s právem “manažer”. V záložce “vytvořit zaměstnance”,
která se nachází v horním navigačním menu manažer vyplní všechny požadované
informace o novém zaměstnanci. Pro vytvoření zaměstnance manažer potvrdí tlačítkem
“uložit”.
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