
Veritum Usługi

System wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi 
rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia 
współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej. Zlecenia mogą być 
fakturowane pojedynczo lub zbiorowo i na każdym etapie obsługi zlecenia, dostępna 
jest kontrola stanu należności kontrahenta. Dla wykonanych czynności prowadzona jest 
wielowariantowa obsługa czasu pracy pracowników. 

Veritum 25 lat doświadczeń!

Realizacja i rozliczanie zleceń usługowych.

Charakterystyka

Korzyści

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Kontrola stanu pojazdów od zgłoszenia serwisowego do zlecenia.

Szybsza praca magazynu współpracującego z punktem
obsługi dzięki bezpośredniej obsłudze towarów.

Wiele funkcjonalnych analiz i zestawień ze zleceń i rachunków
wewnętrznych dających obraz działalności usługowej.

Zasila danymi meldunek o stanie taboru.
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Zlecenia usługowe

Moduł pozwala na kompleksowe wprowadzanie i przetwarzanie informacji o wykonanych 
zleceniach usługowych, zapewniając szybkie przygotowanie kompletu dokumentów 
związanych z ich obsługą. Opis i sposób obsługi zlecenia jest definiowany w kartotece grup 
zleceń. Zlecenia są dzielone na zewnętrzne i wewnętrzne, co umożliwia ich opisanie i rozliczenie 
według niezależnych zasad. Wycena wartości poszczególnych czynności (usług) może być 
wykonana na podstawie prowadzonych wielowariantowo cenników ze stawkami ryczałtowymi 
bądź normatywami czasowymi. Dostępna jest również obsługa cen indywidualnych, dla 
wybranych kontrahentów na wskazane okresy czasu, zarówno na usługi jak i towary. Przyjęte 
zlecenia usługowe mogą być dowolnie korygowane do czasu ich zamknięcia. W zależności od 
ustawionych instalacyjnie wariantów obsługi oraz zasad wynikających z grupy zleceń, sposób 
opisu, ustalania cen oraz zakres obsługi mogą się znacznie różnić. Możliwa jest obsługa 
rabatów ogółem dla całego zlecenia i rabatów do poszczególnych jego pozycji. Obsługa cen 
może być prowadzona w cenach netto lub brutto. Wartości robocizny mogą być ustalone jako 
ceny umowne (ryczałtowe) lub wyliczone jako iloczyn ilości godzin (normatywu czasowego) 
i stawki godzinowej. Normatywy czasowe oraz stawki godzinowe mogą być ustalane 
(proponowane) również wielowariantowo. Niezależnie od wyceny i rozliczenia poszczególnych 
pozycji zlecenia, może być prowadzona obsługa kart pracy pracowników realizujących 
poszczególne czynności. Uzyskuje się w ten sposób, możliwość zasilania danymi podsystemu 
Kadry i Płace oraz następuje przypisanie pracownika do poszczególnych czynności, co może 
być bardzo istotną informacją w przypadku ewentualnych reklamacji. W przypadku obsługi 
kart pracy, możliwe są różne warianty szczegółowości zapisów: w układzie kalendarza, na 
zlecenia ogółem (bez przypisania pracowników do czynności) oraz szczegółowe podziały 
czynności na pracowników. 

Stacja obsługi pojazdów

Moduł stanowi rozszerzenie obsługi zleceń usługowych 
o specyficzne dane związane z usługami wykonanymi dla pojazdów 
mechanicznych. W ramach modułu dostępna jest dodatkowa 
obsługa kartotek usług i czynności w rozbiciu na marki pojazdów. 
Możliwe jest prowadzenie dodatkowego podziału usług w ramach 
marek pojazdów wg samodzielnie definiowanego kryterium (np. 
wg pojemności silnika, rodzaju nadwozia itp.). Otwarcie zlecenia 
obsługi pojazdu może być poprzedzone zgłoszeniem serwisowym. 
W ramach zgłoszenia rejestrowane są podstawowe informacje 
o pojeździe i jego kierowcy, opisany jest stan pojazdu, jego 
wyposażenie oraz zgłoszone usterki i uszkodzenia. Bezpośrednio 
z poziomu zgłoszenia może zostać otwarte zlecenie obsługi, którego 
opis zostanie automatycznie wypełniony wcześniej wprowadzonymi 
danymi.

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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