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PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME
Aplikace Superservice Menus umožňuje vytvářet rychlé a přesné cenové nabídky.  
Postup je následující:

VÝBĚR VOZIDLA
Prvním krokem při vytváření cenové nabídky je identifikace vozidla podle VIN nebo výběrem 
vozidla z rejstříku vozidel.

Projděte hlavní obrazovky aplikace 
Superservice Menus. 

Identifikujte vozidlo podle jména 
zákazníka, VIN nebo registrační 
značky.

Použijte rozevírací nabídky k  
filtrování vozidel podle typu,  
modelu a modelového roku.

Identifikujte vozidlo výběrem  
modelu z rejstříku vozidel.

Všechny cenové nabídky obchodního 
zastoupení můžete snadno najít na 
jednom místě.

UŽITEČNÉ TIPY:
• Z předchozí verze aplikace Superservice Menus budou přenesena všechna nastavení 

a uložené cenové nabídky.

• Nastavení a zdroje týkající se školení jsou k dispozici po kliknutí na ikonu       .

• Další informace o nastaveních naleznete v Průvodci nastavením aplikace  
Superservice Menus.
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2.

VÝBĚR OPERACE
Požadovanou operaci můžete vyhledat pomocí hledání nebo jednoduše vybrat z grafického 
rejstříku a seznamu popisů operací.

Vyhledejte operaci podle jejího kódu, 
popisu, čísla dílu nebo záručního kódu.

Vyberte požadovanou operaci 
z grafického rejstříku.

Zvolte z dostupných možností a  
vyhledejte požadovanou operaci.

UŽITEČNÉ TIPY:
• Chcete-li zobrazit informace o modelu a vozidle, klikněte na ikonu       .

• Chcete-li zobrazit nebo přidat informace o zákazníkovi, klikněte na ikonu      .

• Chcete-li přejít na obrazovku Výběr operace, klikněte na ikonu      .
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PODROBNOSTI O OPERACI
Prohlédněte si podrobnosti o operaci, jako je doba trvání práce, požadované díly a ostatní 
položky. Poté můžete operaci přidat do cenové nabídky.

Procházením historií sekce se můžete 
vrátit o jednu nebo dvě úrovně zpět.

Prohlédněte si podrobnosti o  
operaci a změňte sazbu za práci.

Rozbalte řádky faktury a prohlédněte 
si díly a ostatní položky.

Prohlédněte si celkovou cenu operace.

Prohlédněte si cenu a přidejte  
operaci do cenové nabídky.

Změňte typ zákazníka  
(je-li k dispozici).

UŽITEČNÉ TIPY:
• Chcete-li zobrazit informace o alternativním dílu, klikněte na ikonu       .

• Chcete-li zobrazit informace o nahrazení, klikněte na ikonu      .

• Chcete-li změnit cenovou hladinu práce nebo dílů, klikněte na ikonu      .
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PODROBNOSTI O CENOVÉ NABÍDCE
Cenové nabídky si před tiskem nebo přímým odesláním zákazníkům e-mailem můžete  
zobrazit a upravit. Můžete se také vrátit na obrazovku Výběr operace a přidat do cenové  
nabídky další operace.

Po kliknutí na záhlaví pole  
Č. zakázky si můžete prohlédnout 
a upravit informace o zakázce,  
vozidle a zákazníkovi.

Přidejte poznámky a prohlédněte  
si dotazy či komentáře zákazníka.

Rozbalte nebo sbalte podrobnosti 
o operaci.

Zobrazte si uložené nabídky.

Kliknutím na pole Akce cenové  
nabídky získáte přístup k  
užitečným možnostem. 

Přidejte další operace do  
cenové nabídky.

UŽITEČNÉ TIPY:
• Chcete-li odstranit řádek operace, klikněte na ikonu       .

• Chcete-li rozbalit Cenový souhrn, klikněte na ikonu      . 

• Chcete-li přejít na obrazovku Výběr operace, klikněte na ikonu      .
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ULOŽENÉ CENOVÉ NABÍDKY
Kliknutím na kartu Uložené cenové nabídky zobrazíte centrálně uložené cenové nabídky všech 
uživatelů v obchodním zastoupení.

UŽITEČNÉ TIPY:

• Kliknutím na ikony        můžete přecházet mezi stránkami seznamu uložených 
cenových nabídek.

• Chcete-li odstranit uloženou cenovou nabídku, klikněte na ikonu      .

Kliknutím na kartu Uložené cenové 
nabídky zobrazte své uložené  
cenové nabídky.

Vyhledejte uložené cenové nabídky 
podle jména zákazníka, VIN nebo 
registrační značky.

Seznam uložených cenových  
nabídek můžete filtrovat pomocí 
rozevíracího seznamu.

Kliknutím na ikonu        můžete  
uložené cenové nabídky filtrovat 
podle období.

Kliknutím na řádek otevřete  
cenovou nabídku.

Zavřete obrazovku Uložené cenové 
nabídky. 
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DOŽIVOTNÍ SERVIS
Vytvořte odhady nákladů na plánované servisní operace, opravy a údržbu v rámci doživotního 
servisu podle doby a najetých kilometrů. Nejlepších výsledků dosáhnete identifikováním  
vozidla podle VIN. Můžete si zobrazit předpokládanou celkovou cenu a měsíční náklady.
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UŽITEČNÉ TIPY:
• Chcete-li náklady na doživotní servis vytisknout nebo exportovat, použijte  
 rozevírací pole Akce.

• Chcete-li zohlednit index spotřebitelských cen, zaškrtněte políčko      Index  
 spotřebitelských cen (%).

• Chcete-li přidat očekávané operace oprav, klikněte na možnost Přidat operaci.

Kliknutím na ikonu         otevřete 
modul Doživotní servis.

Pomocí zaškrtávacích políček  
vyberte nebo zrušte výběr  
plánovaného servisu.

Rozbalením řádků Kontroly,  
Díly a Ostatní položky zobrazíte 
podrobnosti.

Zde můžete zobrazit a rozbalit  
cenový souhrn.

Zde můžete zobrazit nebo upravit 
předpokládané náklady na servis 
podle měsíců a na jeden kilometr.

Vyberte kategorii operace, sazbu 
ceny práce a sazbu ceny dílů.
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