Kniha jízd.
Základní informace

Na této stránce

Toto je hlavní formulá agendy Kniha jízd. Slouží k zaznamenávání cest, které vykonají
vozidla. Správci v tomto formulái mohou kontrolovat jízdy vozidel pomocí nastavitelné
tabulky a soutového panelu. K dispozici jsou také pehledné tiskové sestavy a možnost
exportu.

Omezení možnosti mazání záznam
Komplikace mže vzniknout, pokud je vozidlo nastaveno tak, že stav tachometru je zadáván run a
je aktivována kontrola návaznosti stavu tachometru. Pokud na záznam, který je mazán, navazuje
další záznam, smazání nebude umožnno.
V pípad poteby tento záznam smazat je nutné doasn vypnout kontrolu návaznosti, smazat
záznam, upravit následné záznamy tak, aby navazovaly na ten, jež pedchází mazanému záznamu
a po tchto úpravách lze kontrolu návaznosti opt zapnout.

Nový záznam

V tomto formulái se vybírá, jakého vozidla se záznam cesty týká, kdo vozidlo ídil, kdy cesta probhla a za jakým úelem. Dále se zapisuje prbh cesty zahrnující m
Poslední ást, kterou formulá zahrnuje je možnost urit, kvli jaké zakázce vozidlo cestu vykonalo, jak
finann nákladná tato cesta byla, jestli bude fakturována zákazníkovi a pípadn kolik bude za cestu
fakturováno.

Více informací k zadání nového záznamu cesty
Vozidlo

Zde se provádí výbr vozidla, ke kterému se záznam jízdy bude vztahovat. Pidávat vozidla, upravovat jejich
Kniha jízd - Vozidla.
idi

Zde se provádí výbr idie, který zaznamenanou jízdu s vozidlem vykonal. Který pracovník mže být uveden
Kniha jízd - vozidla.
Datum

Výbr data, do kterého bude zapsán tento
záznam jízdy.

Soukromá

Bude-li zaškrtnuto toto pole, bude nutné do
údaj o jízd vyplnit pouze základní údaje.
Nehled na nastavení pro tuto agendu bude
povinné vyplnit pro soukromou jízdu pouze
vozidlo, idie, datum a vzdálenost. V pípad,
že je tak vozidlo nastaveno, bude teba
doplnit i asové údaje o odjezdu a píjezdu,
poátení stav km a koncový stav km. Zbytek
polí se stane nepovinný.

Odkud, kam, pes, a zpt

Vyplovací pole urená pro zaznamenání
míst odkud vozidlo vyjelo, pes jakou
lokalitu jelo a kde jízdu zakonilo.
Zaškrtávací pole „A zpt“ má pouze
informativní charakter. U záznamu bude
toto zobrazeno a tak nebude nutné tvoit
nový záznam pro zpátení cestu. Toto
zaškrtnutí žádným zpsobem automaticky
neovlivuje uvedené vzdálenosti, i asy.

Odjezd, píjezd

Prostor pro uvedení as, kdy byla jízda
zapoata a kdy dokonena. Na základ
vyplnní tchto údaj se vedle pole útovaný as
(viz níže) zobrazí pomocná informace „as
jízdy“.

Poátení a koncový stav km

Prostor pro vyplnní stavu tachometru ped
zapoetím jízdy a po jejím ukonení. Tato
pole mžou pracovat více zpsoby
v závislosti na jejich nastavení.

Vzdálenost [km]

Zde se vypluje, jakou celkovou vzdálenost
bhem této jízdy vozidlo ujelo.
Na základ vzdálenosti bude dle zvolené
sazby (viz níže) spoteno, na jaké náklady
absolvování cesty pišlo. Dále pak také,
jaká ástka je fakturována zákazníkovi, kvli
jehož zakázce byla cesta vykonána.

Útovaný as

as, na základ kterého bude dle zvolené
sazby (viz níže) spoteno, na jaké náklady
absolvování cesty pišlo. Dále pak také,
jaká ástka je fakturována zákazníkovi, kvli
jehož zakázce byla cesta vykonána. Pokud
je zapnuto používání prostoj ml by být
útovaný as, oproti asu jízdy, poítán bez
prostoj. Prostoje se vyplují zvláš.

Prostoj

as, na základ kterého bude dle zvolené
sazby (viz níže) spoteno, na jaké náklady
prostoj v rámci této cesty pišel. Dále pak
také, jaká ástka je za prostoj fakturována
zákazníkovi, kvli jehož zakázce byla cesta
vykonána. Lze také vybrat ze seznamu, z
jakého dvodu prostoj vznikl. Pidávat dvody
prostoje, upravovat jejich nastavení, i je
z útu odstraovat, lze v ásti Kniha jízd Prostoje.

Dvod jízdy

Zde se provádí výbr dvodu, pro vozidlo tuto
cestu absolvovalo. Pidávat dvody jízd,
upravovat jejich nastavení, i je z útu
odstraovat, lze v ásti Kniha jízd - Dvody jízd.

Popis

Zde pracovník mže zapisovat podrobnjší
informace rzného charakteru, o
vykonávané cest.

Zakázka

V tomto míst je urováno, k jaké zakázce se
vykonaná jízda vztahuje. Pidávat zakázky,
upravovat jejich nastavení, i je z útu
odstraovat, lze v ásti Zakázky.

lenní zakázky

V tomto míst je urováno, k jaké ásti
zakázky se vykonaná jízda vztahuje.
Pidávat rozlenní zakázek, upravovat jejich
nastavení, i je z útu odstraovat, lze v ásti Za
kázky - lenní zakázky.

Fakturovatelné

Je-li zaškrtnuto, záznam bude dostupný
v agend Fakurace, kde je možné zaadit jej
do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí
„fakturovatelné“ je možné pednastavit pímo
v nastavení zakázky, ke které se záznam
vztahuje.

Sazby

Zde se zobrazuje a dle nastavení pípadn i
dá mnit:
Jaké náklady znamená ujetý kilometr a
jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za
kilometr jízdy kvli jeho zakázce.
Jaké náklady znamená hodinová jízda a
jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za
hodinu jízdy kvli jeho zakázce.
Jaké náklady znamená hodinový prostoj a
jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za
hodinový prostoj v rámci jízdy kvli jeho
zakázce.
Více k základnímu nastavení sazeb v ásti K
niha jízd - Sazby vozidel.
Pokud je nkterá ze sazeb upravena oproti
základnímu nastavení pro dané vozidlo, je
toto vyznaeno zaškrtnutým polem
„Upravená sazba“

Vytisknout
Po kliknutí na toto tlaítko je k dispozici nkolik tiskových výstup.

Tiskové výstupy zahrnují vozidla a záznamy které byly
v tabulce vybrány k zobrazení.

Více informací k tiskovým výstupm
Kniha jízd

Na výstupech se zobrazují základní údaje
o vozidlem vykonaných cestách, pehledn
rozdlené na jednotlivé dny.
Za každé zobrazené vozidlo bude vytvoen
nový pdf list. Mezi listy se dá ve výstupu
pepínat.
K dispozici je také podrobná kniha jízd,
která navíc obsahuje útovaný as a
informace o zakázce.

Souhrn dle vozidel

Tisk
ový
výstu
p,
který
je
rozlenn na zakázky. Dle tohoto rozlenní je
pehledn zobrazováno, jakou vzdálenost
kvli dané zakázce ujelo které vozidlo. Dále
pak na jaké náklady cesty jednotlivých
vozidel pišly, v rámci konkrétní zakázky.
Tento výstup je k dispozici ve dvou
variantách, které se liší pedevším zpsobem
zobrazení.

Souhrn dle zakázek

Tisk
ový
výstu
p,
který
je
rozlenn na jednotlivá vozidla. Dle tohoto
rozlenní je pehledn zobrazováno, jakou
vzdálenost vozidlo ujelo kvli jednotlivým
zakázkám. Dále pak na jaké náklady cesty
kvli jednotlivým zakázkám pišli. Tento
výstup je k dispozici ve dvou variantách,
které se liší pedevším zpsobem zobrazení.

Pracovní prostedí - Informace k ovládání tabulky se záznamy, vysvtlení soutového panelu a popis tlaítek Zobrazit, i Exportovat naleznete v
ásti Základní ovládání.
Propojení s ostatními verzemi - Knihu jízd lze zaznamenávat také pomocí aplikace pro PC, i mobilní aplikace pro Android.
Nastavení - Možnosti práce v Knize jízd jsou ovlivovány volbami v sekcích Obecné a Nastavení.

