KNIHA JÍZD
HELIOS Red

Program slouží k evidenci jízd dopravními prostředky. Výchozí databází je kmenový soubor vozidel s rozhodujícími údaji jako je SPZ, název - typ vozidla, normovaná spotřeba a stav tachometru. K jednotlivým
jízdám nebo hromadně za celý den se vyhotoví zápis (záznam) o uskutečněné jízdě. Záznamy o jízdách
je možné různým způsobem filtrovat a řadit a získat tak různé přehledy o jízdách za období, za vozidlo,
za řidiče, za zákazníka apod. Všechny tyto výstupy splňují požadavky kladené na knihu jízd.
V rámci vedení evidence jízd je možné zapisovat i tzv. postupné
cíle, tj. např. cestu z Hradce Králové do Prahy, odtud do Liberce
a zpět do Hradce Králové. Zapisovat lze i tzv. zpáteční jízdy, kdy
se zaznamená jízda z výchozího do cílového místa a program
automaticky generuje i záznam o jízdě zpět. Další možností, jak
rychle pořídit záznamy o jízdách je tzv. hromadná kopie, která
umožňuje označenou jízdu (nebo více jízd) zkopírovat do více
dnů, které jednoduše označíte v kalendáři, v němž zároveň vidíte, ve kterých dnech už jsou u vozidla nějaké jízdy zaznamenány.
Tuto funkci využijete zejména v případě, že se některé jízdy pravidelně opakují. U jízd lze evidovat záznamy v členění na dvě úrovně - střediska a druhý, uživatelem definovatelný stupeň. V rámci
záznamů o jízdách je možné evidovat i čerpání pohonných hmot.
Uživatel může definovat své vlastní číselníky pro pohonné hmoty
a jejich ceny, místa - obce cíle jízd, účel jízd, řidiče. Tyto číselníky slouží pro rychlé a pohodlné vyplňování záznamů o jízdách.
Program rovněž spolupracuje s databází obchodních partnerů
(zákazníků a dodavatelů).
Celý modul Kniha jízd je možné používat samostatně nebo jako
součást celého systému HELIOS Red. Stejně jako u všech ostatních modulů je k dispozici celá řada standardních funkcí jako
systém přístupových práv, systém bezpečnostních protokolů,
generátor tiskových sestav, definice tiskáren, archivace - zálohování dat, centrální konfigurace a další.
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Slouží pro záznam jízd vozidel jak v majetku organizace, tak
ve vlastnictví soukromém.
Optimální způsoby pořizování záznamů o jízdách – postupné
cíle, zpáteční jízdy, hromadné kopírování jízd.
Evidence o čerpání pohonných hmot v záznamech o jízdách.
Výpočet náhrad za použití soukromých vozidel na služební
cesty - jednotlivě i za delší období.
Výpočet částky, o kterou se navyšuje základ daně při přidělení služebního vozidla zaměstnanci i pro soukromé použití.
Možnost přípravy číselníků řidičů - pracovníků firmy (návaznost na osobní karty v personalistice), účelu jízd a cíle
jízd (včetně vzdáleností), obchodních partnerů (zákazníků,
dodavatelů), 1. a 2. úrovně členění. V případě, že modul je
používán spolu s dalšími moduly HELIOS Red, jsou číselníky
organizací a organizačního členění sdíleny s celým systémem.
Možnost vlastní definice přehledů o jízdách s různými kritérii
pro uspořádání knihy jízd (přehledy jízd za vozidlo, řidiče,
zákazníka, střediska, zakázky apod.)
Okamžité údaje o jednotlivých vozidlech a počtu najetých
kilometrů, možnost vazby na stav tachometru jednotlivých
vozidel
Základní modul zdarma.
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