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6.1 Сервиз и поддръжка – Търсене
6.2 Сервиз и поддръжка - Сервизни поръчки
Списъкът с не приключените сервизни поръчки се визуализира при избиране на модул „Сервиз
и поддръжка”, меню „Сервизни поръчки” (фиг.41, 42).

фиг.41

фиг.42

6.2.1 Създаване на нова сервизна поръчка
Нова сервизна поръчка се създава, като след отваряне на списъка със сервизните поръчки се
избира бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. След
визуализиране на картата на сервизната поръчка, следва попълване на полетата в нея:

6.2.2 Описание на полетата за попълване
В случай, че потребителя избере клиент на страница „Общи данни” или „Продажба”, при избор
на сервизно изделие , програмата му предлага за избор само тези сервизни изделия, които
принадлежат на избрания клиент.
Ако потребителя избере сервизното изделие, програмата попълва тези данни за клиента на
страници „Общи данни” и „Продажба”, които са дефинирани в картата на същото това
сервизно изделие.
Полетата на сервизната поръчка се попълват посредством помощни бутони: Бутон за избор
и бутон за избор на опция . Бутона за избор, както и при полетата на сервизното изделие
отваря помощна номенклатура, от която се избира информацията за съответното поле. При
натискане на бутон избор на опция , програмата предлага на потребителя списък с опции, от
които той може да избере една.
Пример: За да си въведете начина, по който ще уведомите клиента при приключване на
сервизната дейност по автомобила му, трябва да кликнете върху бутон
и от списъка с опции
да изберете една.

6.2.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.45)
Документ №
Номер на документа, който се генерира от програмата.
Код на контрагент
Избор на код на контрагента, чието притежание е серв.
изделие.
Име на контрагент
Избор на име на контрагента, чието притежание е серв.
Изделие
Идент. №
Идентификационният номер на контрагента.
Данъчен № на контрагент
Данъчният № на контрагента.
Уведоми клиента
Има следните начини за уведомяване на клиента: „По
телефона”, „По факса”, „По E-mail”или да не бъде уведомен.
Дата на документа
Дата на създаване на документа.
Тип сервизна поръчка
Избор от номенклатура „Тип сервизна поръчка”.
Код на симптом
Избор от номенклатура „Симптоми на проблеми”.
Област на проблема
Избор от номенклатура „Области на проблеми”.
Решение на проблема
Избор от номенклатура „Решения на проблема”.
Приоритет
Определяне нивото на приоритет: ”Нисък”,”Нормален”,
„Висок”, „Много висок”.
Статус на работа
Определяне статуса на работа: „Предстоящ”, „Работи се”,
„Задържан” или „Приключен”.
6.2.2.2 Страница „Сервизно изделие” (фиг.45)
Сервизно изделие
Избор от номенклатура „Сервизни изделия”.
Описание
Избор от номенклатура „Сервизни изделия”.
Шаси №
Избор от номенклатура „Сервизни изделия”.
Регистрационен №
Избор от номенклатура „Сервизни изделия”.
Местоположение
Местоположение на сервизното изделие в склада на сервиза.
Километраж
Показател на брояча на сервизното изделие, при докарването
му в сервиза.
Оплакване на клиента
Дефиниране (ръчно) оплакването на клиента, или от бутон
„Зареди оплакване” се избира съответния шаблон за
оплакване.
Коментар
Възможност за въвеждане на коментари относно данните в
сервизната поръчка
Препоръчан ремонт

Кратко описание на препоръчания ремонт

фиг.45
6.2.2.3 Страница „Продажба”(фиг.46)
При осчетоводяване на сервизната поръчка, по данните в нея се създава документ за продажба,
на контрагента, избран на страница „Продажба”. В случай, че потребителят желае документа за
продажба да е на друго лице, то трябва да бъде избрано на страница ”Продажба”.
Код на под документ
Избор на подвид документ.
Клиент (код)
Избор на код на клиент, на чието име ще се осчетоводи
документа.
Клиент (име)
Избор на име на клиента, на чието име ще се осчетоводи
документа.
Идент. №
Идентификационният № на клиента.
Клиент – данъчен номер
Данъчен номер на клиента.
Цената вкл. ДДС
Ако е маркирано това поле, стойността в поле „Ед. цена” е с
включен % ДДС.
Не се вкл. в ДДС дневниците
Указва дали документа да се включи или не в ДДС дневника
Автоматично се маркира от програмата, в зависимост от
избрания код на подвид документ.
Дата на осчетоводяване
Датата на осчетоводяване на документа.
Метод на плащане
Избор от номенклатура „Методи на плащане”.
Стойност
Стойност на сервизната поръчка без включен ДДС % .
ДДС
Стойността на ДДС %.
Стойност с ДДС
Стойността на сервизната поръчка с включен % ДДС.
Валута
Избор от номенклатура „Валути”.

фиг.46
6.2.2.4 Страница „Други данни” (фиг.47).
Абсолютен №
Уникален номер, генериран от програмата
Код на обект
Избор от номенклатура „Обекти”.
Потребител
Избор от номенклатура „Потребители”.
Дата / Време
Дата и час на сервизната поръчка.
Код търговец
Избор от номенклатура „Търговци”.
Условия на плащане
Избор от номенклатура „Условия на плащане”.
Дата на падеж
Автоматично се изчислява от системата, в зависимост от
условието на плащане.
Време за реакция
Договорено време за отстраняване на проблем
Дата на започване
Дата на започване на работата по изпълнение на серв.
поръчка.
Време на започване
Час на започване на работата по изпълнение на серв.
поръчка.
Дата на завършване
Дата на завършване на сервизната поръчка.
Време на завършване
Час на завършване на сервизната поръчка.
Дата на поръчка
Дата на поръчката.
Час на поръчка
Час на поръчката.
Дата на реагиране
Дата на реагиране
Час на реагиране
Час на реагиране

фиг.47
6.2.2.5 Попълване редовете на сервизна поръчка
За попълване редовете на сервизната поръчка виж „Работа с редове на документ” .

фиг.47

6.2.3 Бутон „Ред“
Чрез натискане на „Редове” в полето
се визуализират артикулите /
услугите в сервизната поръчка, техните цени, количества, отстъпки и т. н. (фиг.43)

фиг.43
6.2.3.1 Детайли на ред от сервизна поръчка ( фиг.52 )
Детайлно описание на всеки ред от сервизната поръчка. Дава информация кой ресурс (техник) е
извършил поръчката, или кой артикул е вложен в услугата, който не се заплаща от клиента.
В зависимост от това, дали в детайлите на реда от сервизна поръчка ще попълваме техник

извършил услуга или използван консуматив, в поле „Тип”
е необходимо да се избере
съответно Ресурс или Артикул и в зависимост от посочената опция, чрез бутона за избор в
полето код програмата показва номенклатурата с ресурси или с артикули.

фиг.52

6.2.4 Бутон „Документ” (Ctrl+Enter)
От този бутон се отваря картата на вече съществуваща сервизна поръчка (фиг.44).

фиг.44
6.2.4.1 Генериране на трансфер от склад
При недостатъчно количество от артикула в съответния обект, програмата дава възможност за
генериране на искане на стока от обект (посочен в поле „Обект източник”), в който има
необходимото количество. Транзитният обект се избира от поле „Транзитен обект”. След
избиране на бутон „ОК” програмата прехвърля потребителя във форма „Трансфер на стока”,
където се извършва трансферирането на артикула.

фиг.51
Задаване на техник, извършващ услуга и изписване на консумативи по сервизна поръчка
6.2.4.2 Копиране на документ
Копиране съдържанието на друг документ в текущия. Фиг.48

От бутона за избор
на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон.
Например: „Осчетоводени в неосчетоводени сервизни поръчки”. От поле „Документ”, отново
от бутона за избор
се избира документа, който ще се копира т. е. Осчетоводената серв.
поръчка. При маркиране на поле „Само редове”, програмата копира само редовете на
документа.
6.2.4.3 Зареди от шаблон
Възможност за създаване на нова продажба, на базата на вече създаден шаблон. При избиране
на тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя шаблони за копиране.
6.2.4.4 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.

6.2.4.5 Вътрешни поръчки
От бутона „Документ”, генерираме вътрешна поръчка към сервизната поръчка. Отваря ни се
картата на вътрешната поръчка и е необходимо потребителя да попълни необходимата
информация за заявяване на вътрешната поръчка. Фиг.49

Фиг.49

6.2.5 Бутон ”Осчетоводяване” (фиг.53):
6.2.5.1 Осчетоводи (F6)
Осчетоводяване на сервизната поръчка без разпечатване на формата за сервизна поръчка.
6.2.5.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)
Осчетоводяване и печат на формата за сервизна поръчка.

фиг.53
При избиране на една от двете опции програма извежда на екран предупредително съобщение и
изисква повторно потвърждение от потребителя преди да се осъществи осчетоводяването

След потвърждение на съобщението е необходимо да се избере една от трите възможности:
6.2.5.3 Автоматична продажба
Сервизната поръчка преминава в документ за продажба, като осчетоводяването се извършва
автоматично от програмата и осчетоводената продажба може да се види в модул „Продажби”,
папка „История”, меню „Осчетоводени продажби”.
6.2.5.4. Не осчетоводена продажба
Сервизната поръчка преминава в не осчетоводен документ за продажба. Този документ може да
се види в модул „Продажби”, меню „Продажби”, от където потребителя, ако желае може да
извърши осчетоводяването чрез бутон „Осчетоводяване (F6)”.
6.2.5.5 Без продажба
Осчетоводяването на документа, без да се създава продажба. Този документ може да се види в
меню „История” Осчетоводени сервизни поръчки.

След осчетоводяване на сервизната поръчка, данните за нея се прехвърлят в папка „История” –
Осчетоводени поръчки сервизни изделия.

6.3 Сервиз и поддръжка - Оферта сервизна поръчка
Тази форма се визуализира при избор на модул „Сервиз и поддръжка” меню „Оферта сервизна
поръчка”. И дава възможност да създаване на оферта за сервизна поръчка. Фиг.54

Фиг.54

6.3.1 Бутон „Документ”
6.3.1.1 Копиране на документ
От бутона за избор на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон. От
поле „Документ”, отново от бутон избор се избира документа, който ще се копира, т.е. Оферта
сервизна поръчка. При маркиране на поле „Само редове”, програмата копира само редовете на
документа.

6.3.1.2 Генерирай сервизна поръчка
Тази функционалност на програмата ни дава възможност, вече създадената оферта, да бъде
създадена, като сервизна поръчка.

6.4 Сервиз и поддръжка – Календар записвания за обекти
6.5 Сервиз и поддръжка – Календар обекти
6.6 Сервиз и поддръжка – Календар ресурси

6.7 Сервиз и поддръжка – Журнал ресурси
Тази форма се визуализира при избор на модул „Сервиз и поддръжка” меню „Журнал ресурси”
(фиг.55) и дава възможност отчитане дейността на ресурси.

фиг.55

6.7.1 Създаване на нов ресурс
Ново добавяне или изписване на ресурс се създава, като след отваряне на формата „Журнал
ресурси” се избира бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
бутони (фиг.56).

от лентата с Основните функционални

6.7.2 Описание на полетата за попълване
Папка
Вид запис

Служи за избиране на папка, служеща за групиране на сходни операции.

Ресурс

Чрз селектор потребителя трябва да избере ресурса, за който ще се създава
запис. (фиг.57)

В поле „Вид запис” се задава вида на операцията, касаеща записа за ресурс.

фиг.56

фиг.57

6.7.3 Бутон „Ресурс” (фиг.41)
има следните опции:
6.7.3.1 Карта
Картата на ресурса (фиг.58);

фиг.58
6.7.3.2 Записи
Хронологичен списък на направените записи за ресурса.
6.7.3.3 Мерни единици
Отваря се карта – списък на Допълнителните мерни единици.

6.7.4 Бутон „Осчетоводяване”
Използва се за осчетоводяване на операцията.

6.8 Сервиз и поддръжка – Вътрешна поръчка
Тази форма се визуализира при избор на модул „Сервиз и поддръжка” меню „Вътрешна
поръчка” и дава възможност за създаване или корекция на вече създадена вътрешна поръчка.
Фиг.59

Фиг.59

6.8.1 Създаване на нова вътрешна поръчка
Нова вътрешна поръчка се създава, като след отваряне на списъка с вътрешните поръчки се
избира бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. След
визуализиране на картата на вътрешна поръчка, следва попълване на полетата в нея:Фиг.60

6.8.2 Описание на полетата за попълване

Фиг.60

6.9 Сервиз и поддръжка – Номенклатури
Тази папка съдържа номенклатури, имащи отношение към сервизните поръчки.

6.9.1 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Сервизни изделия
Списъкът със сервизните изделия е достъпен при избиране на модул „Сервиз и поддръжка”,
папка „Номенклатури”, меню „Сервизни изделия” (фиг. 1)

Фиг.1
6.9.1.1 Създаване на ново сервизно изделие
Възможност за създаване на ново сервизно изделие или коригиране на вече създадено се
извършва от картата на сервизното изделие.
След отваряне на списъка със сервизните изделия и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на сервизното
изделие, чийто полето е необходимо да се попълнят.
6.9.1.2 Описание на полетата в картата на сервизното изделие
Някои от полетата във формите се попълват посредством Бутон за избор . При избор на този
бутон програмата прехвърля потребителя в съответната номенклатура, от където той трябва да
избере информацията, необходима за полето.
Пример: За да си въведете марка на автомобил Citroen във формата на сервизното изделие –
страница Общи данни, избирате Бутон за избор
и програмата Ви прехвърля в номенклатура
Марки и там чрез маркиране на марката Citroen и бутон ОК, търсената информация за поле
Марка код е попълнена. (фиг.3)

фиг.3
6.9.1.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.4)
Код
Уникален код за сервизното изделие.
Описание
Кратко описание на сервизното изделие.
Марка код
Избор от номенклатура с Марки на автомобили, като
търсенето става по код. В случай, че вече е избрана
марката, в това поле се визуализира кода на марката.
Модел
Избор от номенклатура Модели.
Модификация
Избор от номенклатура Модификация.
Шаси №
№ на шасито на серв. изделие.
Регистрационен №
Регистрационен № на изделието.
Двигател №
Двигател № на изделието.
Последна дата сервиз
Последна дата на сервиз.
Пробег
Показател на километража на сервизното изделие, при
докарването му в сервиза.
Цвят
Цвят на сервизното изделие.
Дата на производство
Дата на производство на серв. изделие.
Група сервизно изделие
Избор от номенклатура „Групи сервизни изделия”.

фиг.4
И в страница Бутона за избор отваря допълнителна помощна номенклатура в зависимост от
полето в което се намирате.
Пример: За да си въведете клиента Стоян Димитров Стоянов , на когото е автомобила във
формата на сервизното изделие – страница Клиент, избирате Бутон за избор
в полето
Контрагент (Име) и програмата Ви прехвърля в номенклатура Контрагенти и там търсенето се
става по име.Чрез маркиране името на клиента и бутон ОК се попълва не само полето
Контрагент (Име), но и всички данни имащи отношение към клиента (Иден. №, Лице за
контакт, Телефон за контакти). Търсенето на клиент може да стане и от поле Клиент (Код).
6.9.1.2.2 Страница „Клиент” (фиг.5)
Клиент (Код)
Избор от номенклатурата с клиенти, като търсенето става
по код. В случай, че вече е избран клиент, в това поле се
визуализира кода на клиента.
Клиент (Име)
Избор от номенклатурата с клиенти, като търсенето става
по име. В случай, че вече е избран клиент, в това поле се
визуализира името на клиента.
Иден №
Иден № на избрания клиент.
Лице за контакт
Лице за контакти.
Телефон за контакти
Телефон за контакт с клиента
E-mail за контакт
E-mail за контакт с клиента

фиг.5
6.9.1.2.3 Страница „Доставчик” (фиг.6)
Код на доставчик
Избор от номенклатурата с доставчици, като търсенето
става по код. В случай, че вече е избран доставчик, в това
поле се визуализира кода на доставчика.
Име на доставчик
Избор от номенклатурата с доставчици, като търсенето
става по име. В случай, че вече е избран доставчик, в това
поле се визуализира името на доставчика.
Код СИ при доставчик
Кодът на СИ при доставчика.
Име СИ при доставчик
Името на СИ при доставчика.

фиг.6
6.9.1.2.4 Страница „Гаранция” (фиг.6а)
6.9.1.2.4.1 Общи / Силова група / Корозия
Задаване от дата до дата, избор чрез бутон „Бутон за избор ” или въвеждане на начална дата
на гаранцията и месеците, след това програмата автоматично пресмята крайната дата.

6.9.1.2.4.2 Пробег
Въвежда се ръчно от потребителя.

фиг.6а
6.9.1.2.5 Страница „Екстри” (фиг.7)
Централно заключване
Ако е маркирано това поле сервизното изделие притежава
централно заключване.
Климатик
Ако е маркирано това поле, сервизното изделие е с
климатик.
Застраховка
Ако е маркирано това поле, сервизното изделие е със
застраховка
4x4
Ако е маркирано това поле, сервизното изделие притежава
4x4.
Лети джанти
Ако е маркирано това поле, сервизното изделие притежава
лети джанти.
Ако е маркирано, някое от полетата, това означава, че притежава съответната екстра.

фиг.7
6.9.1.2.6 Страница „Други данни” (фиг.8)
Приоритет
Определяне нивото на приоритет: ”Нисък”,”Нормален”,
„Висок”, „Много висок”.
Време за реакция
Договореното време, за което трябва да се реагира относно
проблема.
Дата на инсталиране
Въвеждане на началната дата на инсталиране на сервизното
изделие.
Създаване в сервиз
Ако е маркирано, полето това означава, че документа е
създаден в модул „Сервиз и подръка”.
Модификация
Избор от номенклатура „Модификация.
Предпочитан ресурс код
Избор от номенклатура „Ресурси”.
Дата инсталиране
Дата на инсталиране на сервизното изделие.
Коментар
Възможност за въвеждане на коментар, относно серв.
Изделие.
Забележка
Възможност за въвеждане на забележка, относно
сервизното изделие.

фиг.8
6.9.1.2.7 Бутон „Запази“
След попълване данните на сервизното изделие е необходимо информацията да се запази в
базата данни. Това става чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
функционални бутони

от лентата с основните

6.9.1.3 Бутон „Сервизно изделие” (фиг.2)
С този бутон се отварят :
6.9.1.3.1 Карта на серв. изделие;
6.9.1.3.2 Компоненти
Списък с компонентите , от които се състои даденото сервизно изделие.
За дефиниране на компонентите на сервизното изделие, когато то се състои от отделни
елементи, се избира опция „Компоненти” от бутон Сервизно изделие (фиг.9)

фиг.9
За проследяване на движението на сервизно изделие е необходимо от бутон Сервизно изделие
да се избере опцията „История на сервизно изделие” (фиг.10).
6.9.1.3.3 История на серв. изделие
Списък с осчетоводени поръчки на серв. изделие;

фиг.10
Освен визуализиране на списъка на осчетоводените сервизни поръчки, в които е включено
сервизното изделие, от тази форма, чрез бутон „Документ” е възможно и отваряне на картата на
сервизната поръчка и навигацията на съответния документ.

6.9.1.3.4 Коментари
Списък с въведените коментари.
При избиране на опцията Коментари от бутон „Сервизно изделие” се извежда прозорец с
коментари, където могат да бъдат прочетени вече съществуващи коментари за сервизното
изделие или да бъде добавен нов коментар(фиг.11).

фиг.11
6.9.1.3.4.1 Създаване на нов коментар
При избиране на опцията Карта от бутон Коментар и бутон „Нов запис”(Ctrl + N)

е възможно създаването на нов коментар за сервизното изделие (фиг.12).
6.9.1.3.4.2 Описание на полетата за попълване
Описание
Кратко описание на коментара.
Коментар
Детайлно описание на коментара.
Прикачен файл
Име на файл, относно коментара.
6.9.1.3.4.3 Бутон ”Прикачи файл”
Този бутон служи за избор на файл и добавянето му в базата данни.
6.9.1.3.4.4 Бутон „Запази прикачен файл”
Този бутон служи за запазване на файла в локалния компютър.

фиг.12
6.9.1.3.4.5 Бутон „Запази“
След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става
чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.1.3.5 Управление на сервизното изделие
Зареждане на автомобила, разход на автомобила и напомняме за поддръжката и управлението
на автомобила / (сервизното изделие).

фиг.2

6.9.2 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Контрагенти
Списък с контрагентите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и поддръжка”, папка
„Номенклатури”, меню „Контрагенти” фиг.13 / 14

фиг.13

фиг.14
6.9.2.1 Създаване на нов контрагент
Нов Контрагент се създава, като след отваряне на списъка с контрагентите се избира бутон
„Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. Във формата се
появява празна карта, в която е необходимо да се попълни необходимата информация. Фиг.15
6.9.2.2 Описание на полетата за попълване

Фиг.15
6.9.2.3 Бутон „Запази“
След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става
чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.3 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Услуги
Списъкът с услугите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и поддръжка”, папка
„Номенклатури”, меню „Услуги” Фиг.16

Фиг.16

Фиг.17
6.9.3.1 Създаване на нова услуга
Нова услуга се създава, като след отваряне на списъка с услугите се избира бутон „Нов
запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. Във формата се появява
празна карта, в която е необходимо да се попълни необходимата информация. Фиг.18

6.9.3.2 Описание на полетата за попълване

6.9.3.3 Бутон „Запази“
След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става
чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.4 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Ресурси
Списъкът с ресурсите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и поддръжка”, папка
„Номенклатури”, меню „Ресурси” Фиг.19

Фиг.19
6.9.4.1 Създаване на нов ресурс
Нов ресурс се създава, като след отваряне на списъка с ресурсите се избира бутон „Нов
запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. Във формата се появява
празна карта, в която е необходимо да се попълни необходимата информация. Фиг.20

6.9.4.2 Описание на полетата за попълване

Фиг.20
6.9.4.3 Бутон „Запази“
След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става
чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.5 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Марки
Списъкът с марките на автомобилите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Марки” (фиг.21):

фиг.21

фиг.22

6.9.5.1 Създаване на нова марка автомобил
Нова Марка на автомобил се създава, като след отваряне на списъка с Марките (фиг.14) се
избира бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. Във
формата се появаява празен ред, в който е необходимо да се попълни Код и Описание на
марката (фиг.23).
6.9.5.2 Описание на полетата за попълване

фиг.23
6.9.5.3 Бутон „Запази“
След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става
чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.6 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Модели
Списъкът с моделите на автомобилите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Модели” (фиг.24)

фиг.24

фиг.25

6.9.6.1 Създаване на нов модел и/или модификация на автомобил
Нов модел и модификация на автомобил се създава, като след отваряне на списъка с Моделите
(фиг.17) се избира бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални
бутони. Във формата се появява празен ред, в който е необходимо да се попълнят полетата.
6.9.6.2 Описание на полетата за попълване
Задължителните полета за попълване в тази форма са „Марка код”, „Марка описание” и
„Модел”.

Марка код

Чрез селектора на полето се избира съответната марка (вече
създадена от форма Марки), към която спада автомобила (фиг.26)

Марка описание
Модел

След избиране кода на марката, програмата автоматично попълва и
описанието й.
Дефинира се модела на автомобили

фиг.26
6.9.6.3 Бутон „Запази“
Въведената информация е необходимо да се запази в базата данни. Това става чрез бутон
„Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.7 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Екстри
Списъкът с екстрите на автомобилите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Екстри” (фиг.27)

Фиг.27
6.9.7.1 Създаване на нова екстра на автомобил
Нова Екстра на автомобил се създава, като след отваряне на списъка с Екстри се избира бутон
„Нов запис”(Ctrl + N)

от лентата с Основните функционални бутони.

6.9.7.2 Описание на полетата за попълване
Потребителя дефинира кода на съответната екстра
Код
Описание Потребителя въвежда кратко описание на съответната екстра
6.9.7.3 Бутон „Запази“
Въведената информация е необходимо да се запази в базата данни. Това става чрез бутон
„Запази” ”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

6.9.8 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Симптоми на проблеми
Списъкът със симптомите се визуализира при избиране на модул „Сервиз и поддръжка”, папка
„Номенклатури”, меню „Симптоми на проблеми” (фиг.28)

фиг.28

фиг.29

6.9.8.1 Създаване на нов симптом на проблем
Нов симптом се създава, като след отваряне на списъка със симптомите (фиг.21) се избира
бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. Във формата
се появява празен ред, в който е необходимо да се попълнят полетата.
6.9.8.2 Описание на полетата за попълване
Задължително е полето Код.
Код
Дефинира се кратко описание на симптома.
Описание
Чрез селектор на полето се избира съответната област на
Област на проблеми – код
проблема (вече създаден във форма Области на проблеми).
След попълване на полето "Област на проблеми – код",
програмата автоматично попълва Област на проблеми –
Област на проблеми
описание (фиг.30)

фиг.30
6.9.8.3 Бутон „Запази“

Създадения симптом се запазва в базата данни с бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
основните функционални бутони.

от лентата с

6.9.9 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Области на проблеми
Списъкът с областите на проблеми се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Области на проблеми” (фиг.31)
Тази номенклатура дава възможност за обединяване на областите на проблеми в групи.
Формата има дървовидна структура (фиг.32)

6.9.9.1 Създаване на нова област на проблеми
Добавянето на листо към даден клон в дървото става чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от
лентата с Основните функционални бутони. Попълва се Код и Описание и в полето Родител се
избира клона, към който се добавя листо.

фиг.31
6.9.9.2 Описание на полетата за попълване

фиг.32

6.9.9.3 Бутон „Запази“
Информацията се записва в базата данни с бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
основните функционални бутони.

от лентата с

6.9.10 Работен график
Тази форма се визуализира при избор на модул „Сервиз и поддръжка” меню „Номенклатури“ „Работен график” и дава възможност за създаване или корекция на вече създадена вътрешна
поръчка. Фиг.61

Фиг.61
6.9.10.1 Създаване на нов работен график
Нов Работен график се създава, като след отваряне на списъка с работния график се избира
бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони. След
визуализиране на картата на работен график, следва попълване на полетата в нея: Фиг.62
6.9.10.2 Описание на полетата за попълване

6.9.10.3 Бутон „Запази“
Решението на проблема се запазва в базата данни чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
с основните функционални бутони.

от лентата

6.9.11 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Решения на проблеми
Списъкът с решенията на проблеми се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Решения на проблеми” (фиг.33). Формата дава
възможност за дефиниране на ново решение на проблем или коригиране на вече създадено.

фиг.33
6.9.11.1 Създаване на ново решение на проблеми
Добавянето на ново решение се извършва чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
Основните функционални бутони.

от лентата с

6.9.11.2 Описание на полетата за попълване
Дефинира се кода на решението.
Код
Дефинира кратко описание на решението.
Описание
Симптом на проблема
Област на проблеми – код

Чрез селектор на полето се избира съответният симптом на
проблема (вече създаден във форма Симптоми на проблеми).
Чрез селектор на полето се избира съответната област на
проблема (вече създаден във форма Области на проблеми).

Област на проблеми
Решение

След попълване на полето "Област на проблеми – код",
програмата автоматично попълва Област на проблеми –
описание (фиг.30)
Чрез двойно кликване на (MEMO) програмата отваря форма
„Решение”, в която се дефинира подробно описание на
решението на проблема (фиг.34).

фиг.34
6.9.11.3 Бутон „Запази“
Решението на проблема се запазва в базата данни чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
с основните функционални бутони.

от лентата

6.9.12 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Шаблони за оплаквания
Списъкът с шаблоните за оплаквания се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Шаблони за оплаквания” (фиг.35). Тази
номенклатура дава възможност за създаване на нов шаблон или коригиране на вече създаден.

фиг.35
6.9.12.1 Създаване на нов шаблон оплаквания
Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)

се осъществява добавянето на нов шаблон.

6.9.12.2 Описание на полетата за попълване (фиг.36).
Дефинира се кода на решението.
Код
Дефинира кратко описание на решението.
Описание
Фиг.36:

6.9.12.3 Бутон „Запази“
Новата информация се запазва в базата данни чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
основните функционални бутони.

от лентата с

6.9.12.4 Бутон „Зареди оплакване“
При създаване на сервизна поръчка, при избор на шаблон (от страница „Сервизно изделие”),
чрез бутон „Зареди оплакване”
сервизната поръчка.

, съответния шаблон за оплакване се присвоява в картата на

6.9.13 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Тип сервизна поръчка
Списъкът с Тип сервизна поръчка се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Тип сервизна поръчка” (фиг.37). Тази
номенклатура дава възможност за създаване на нов шаблон или коригиране на вече създаден

Фиг.37
6.9.13.1 Създаване на нов тип сервизна поръчка
Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)

се осъществява добавянето на нов тип сервизна поръчка.

6.9.13.2 Описание на полетата за попълване
В полето се указва кода за съответната
Код
Въвежда се описанието
Описание
Обща бизнес счетоводна група Избира се чрез селектор
6.9.13.2 Бутон „Запази“
Нов тип сервизна поръчка, се запазва в базата данни чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
лентата с основните функционални бутони. Фиг.38

от

Фиг.38

6.9.14 Сервиз и поддръжка – Номенклатури – Типове работа на ресурс
Списъкът с Типове работа на ресурс се визуализира при избиране на модул „Сервиз и
поддръжка”, папка „Номенклатури”, меню „Типове работа на ресурс”. Тази номенклатура дава
възможност за създаване на нов шаблон или коригиране на вече създаден ресурс. Фиг.39

Фиг.39
6.9.14.1 Създаване на нов тип работа на ресурс
Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)

се осъществява добавянето на нов тип работа на ресурс.

6.9.14.2 Описание на полетата за попълване
Въвежда се име/описание на ресурса
Описание
Въвежда се баркод на ресурса
Баркод
Ред на сортиране
Задава се поредността на ресурсите
6.9.14.3 Бутон „Запази“
Нов типове работа на ресурс, се запазва в базата данни чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
лентата с основните функционални бутони. Фиг.40

Фиг.40

от

6.10 Сервиз и поддръжка - История
6.10.1 Сервиз и поддръжка – История – Осч.сервизни поръчки
Списък с всички осчетоводени поръчки сервизни изделия се визуализира при избиране на
модул „Сервиз и поддръжка”, папка „История”, меню „Осчетоводени сервизни поръчки ”
(фиг.63,64)

фиг.63

фиг.64

6.10.1.1 Бутон „Документ”
6.10.1.1.1 Картата на осч. поръчка сервизно изделие (фиг.65)

фиг.65
6.10.1.1.2 Навигация на документа
Виж „Навигация на осчетоводен документ”
Забележка : В картата на осч. поръчка сервизно изделие не е позволено добавяне и коригиране
на информация.
6.10.1.1.3 Анулиране на документ (фиг.66)
Осъществява се след въвеждане на причината за анулиране във форма „Анулиране на
документ” и потвърждение с бутон ОК.
6.10.1.1.4 Редакция реквизити
Тази функционалност ни дава възможност за редактиране на определени полета във вече
осчетоводена сервизна поръчка.

6.10.1.1.5 Прикачени файлове
Тази функционалност ни дава възможност да прикачим файл, към вече осчетоводената
сервизна поръчка или да свалим.
6.10.1.1.6 Вътрешни поръчки
Тази функционалност ни дава възможност за преглед на вече осчетоводената вътрешна
поръчка, към дадената сервизна поръчка. Отваря се картата на осчетоводената вътрешна
поръчка.
6.10.1.1.7 Генериране на продажба
Тази функционалност ни дава възможност, да създадем продажба, към осчетоводената сервизна
поръчка.
6.10.1.1.8 История на артикули и услуги
Тази функционалност дава възможност да се проследи историята на артикулите и услугите в
сервизната поръчка.

фиг.66

6.10.2 Сервиз и поддръжка – История – Осч.вътрешни поръчки

6.11 Сервиз и поддръжка – Настройки
Настройките се визуализират от модул „Сервиз и поддръжка” папка „Настройки”, меню
„Настройка осчетоводяване и печат в сервизни поръчки” и дават възможност за дефиниране

на настройките, имащи отношение към модул „Сервиз и поддръжка” (фиг.

фиг.67

6.11.1 Сервиз и поддръжка – Настройки – Осч.и печат в сервизни
поръчки
Задава се връзката между типа документ и съответния подвид документ с печатната форма,
както и броя копия, кoитo да се печатат.
6.11.1.1 Описание на полетата за попълване
Тип документ
Под документ
Форма
Вод принт форма
Принт форма
Брой копия

фиг.68

От падащо меню се избира типа на документа, за когото ще се
зададе съответна печатна форма (фиг.68).
Чрез селектора програмата прехвърля потребителя във форма Под
видове документи, от където се избира подвида на документа
(фиг.69).
Чрез селектора се избира формата при печат (фиг.70).
От падащо меню се избира вида на печатната форма (фиг.71).
Чрез селектора програмата прехвърля потребителя във форма
Печатни форми, от където се избира печатната форма (фиг.72).
Задават броя на копията, които ще се печатат.

фиг.69

фиг.70

фиг.71

фиг.72

6.11.2 Сервиз и поддръжка – Настройки – Настройка модул сервиз
Възможност за избиране на числени серии, от които се генерират номерата на документите в
модул „Сервиз”.

фиг.73

фиг.74
6.11.2.1 Описание на полетата за попълване
Числени серии

Подразбрани числени серии, които се използват за
генериране номера на номенклатури или документи

Подразбрани числени серии, които се използват за генериране номера на номенклатури или
документи. Документите имат характеристика „подвид”, която се избира от номенклатура „Под
видове документи”. За всеки подвид документ също може да се зададе числена серия. В случай,
че е зададена такава серия то тя се използва за генериране на номера на осчетоводени и не
осчетоводени документи.

Фиг.75

6.12 Сервиз и поддръжка – Справки
6.12.1 Сервиз и поддръжка – Справки – Брой посещения
6.12.2 Сервиз и поддръжка – Справки – Заработка по механици
6.12.3 Сервиз и поддръжка – Справки – Извършени услуги
6.12.4 Сервиз и поддръжка – Справки – Сервизни поръчки без документ
за продажба
6.12.5 Сервиз и поддръжка – Справки – Суми по типове СП без РЧ за
услуги
6.12.6 Сервиз и поддръжка – Справки – Управление на сервизни
изделия - напомняния
6.12.7 Сервиз и поддръжка – Справки –Заработка по видове
автомобили (уеб справка)
6.12.8 Сервиз и поддръжка – Справки – Заработка по механици (уеб
справка)
6.12.9 Сервиз и поддръжка – Справки – Заработка по типове поръчки
(уеб справка)
6.12.10 Сервиз и поддръжка – Справки – Извършени услуги по марки
автомобили (уеб справка)
6.12.11 Сервиз и поддръжка – Справки – Приходи от услуги за период

