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Seznam změn

Kopírování, zavádení zmen, zasílání, verejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduje predchozí
písemný souhlas vydavatele.

Názvy firem a produktu uvádené v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními
znackami jejich majitelu. Vydavatel a také autor si na ne nenárokují žádná práva.

Ackoli byla vynaložena zvláštní peclivost v prubehu vytvárení této dokumentace, tak prece ani vydavatel ani autor
neodpovídají za chyby a zanedbání ani za škody zpusobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V
žádném prípade vydavatel ani autor neodpovídají za nezískaný príjem ani také za žádné jiné ekonomické škody
prímo nebo neprímo zpusobené nebo domnele zpusobené touto dokumentací.

Okna programu jsou ve vyobrazeních (screen'ech) umístených v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem
od oken vlastnené verze programu. Tento rozdíl muže nastat zvlášte v jiné verzi programu než je verze instrukce.
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1. Nejnovější aktualizování

1.1. Verze 4.0.7

TachoNet - licence DVSA

TachoNet je telematický systém fungující na území Evropské unie. Umožňuje automatickou výměnu informací
o platnosti karet řidičů mezi členskými zeměmi. Podle nařízení (ES) č. 165/2014 jsou členské státy povinny
zpřístupňovat tyto údaje, aby zajistily řádné používání digitálních tachografů.

· pro držitele licencí TSC DVSA ve skupině ikon: Analýza byl přidán nástroj pro komunikaci

se serverem TachoNet, k dispozici pod tlačítkem .

Export sestav do RTF

(nabídka: "Reporty")

· V okně náhledu před tiskem vybraných  sestav byla přidána ikona: , která spouští

uložení sestavy do souboru rtf.

Kontroly

· bylo přidáno blokování nabídky Kontroly, pokud jsou otevřeny jakékoli záložky programu.

Profily RPM

(nabídka: "Údaje" -> "Stáhnout", otevřete libovolný soubor z tachografu VDO)

· v "okně náhledu dat z digitálního tachografu" v záložce: "Profily RPM":

§ bylo přidáno označení červenou barvou řádků, v nichž je doba řízení podle RPM delší než doba

řízení vypočtená na základě aktivity;

§ bylo změněno pořadí sloupců.

1.2. Verze 4.0.6

Analýza rizika ztráty dobré pověsti
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Funkcionalita je dostupná pouze pro volbu: kontrola ve společnosti.

Podle čl.1 a Přílohy II Nařízení Komise (EU) 2016/403 byl přidán mechanismus výpočtu četnosti výskytu
závažných porušení.

(záložka: "Probíhající kontrola" - první záložka)

· byla přidána sekce: Analýza rizika ztráty dobré pověsti, která bude zobrazovat výsledky

výpočtu četnosti výskytu závažných porušení:

§ výše uvedená četnost bude automaticky vypočítávána při každém spuštění programu a změně

kontroly;

§ bylo přidáno tlačítko:  ;

§ bylo přidáno tlačítko:  ;

(nabídka: "Reporty")

· byla přidána sestava: "Analýza rizika ztráty dobré pověsti";

(nabídka: "Řidič" -> "Přidat" nebo "Editovat")

· byly přidány volby:  Podle rozsahu kontroly a Podle rozsahu datumů umožňující

nastavení doby zaměstnání řidiče, které jsou zohledňovány ve všech místech, kde se nachází

filtr podle data a řidiče, jakož i v případě analýzy porušení a rizika ztráty dobré pověsti

apod.

Instalační program Microsoft® SQL Server® - verze LAN

Pro verzi LAN programu byla změněna databáze Microsoft® Access na Microsoft® SQL

Server® 2014 Express.

Další podrobnosti viz: "První spuštění".

1.3. Verze 4.0.5

Automatyczny import kontroli

Byl přidán nový mechanismus automatického importu kontrol. Po vložení jednoho nebo více souborů
"exportované" kontroly do adresáře importu program bude automaticky importovat kontroly. Zapnutí a četnost
importování kontrol jsou řízeny z okna nastavení programu.

(nabídka: "Nastavení" -> "Nastavení programu")

· byla přidána volba:  automaticky importovat kontroly každé/každých [počet minut];
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· byla přidána volba: zeptat se před importem.

Porušení a manipulace

(nabídka: "Údaje" -> "Porušení a manipulace")

· na náhledu před tiskem sestavy  namísto dat ve sloupci: Osádka zobrazí

se data ve sloupci: Úroveň (Úroveň závažnosti).

Celkový souhrn ujetých kilometrů

(nabídka: "Údaje" -> "Údaje z karet řidičů a záznamových listů", otevřete pro editaci libovolný den z karty
řidiče/ záznamový list)

· na náhledu před tiskem činností   byl v řádku Shrnutí  přidán

celkový souhrn ujetých kilometrů.

Otevírání digitálních dat zabalených ve formátu ARZ

(nabídka: "Údaje" -> "Stáhnout" -> Otevřít ze souboru, ukázat archiv ARZ)

· byla přidána možnost otevírání digitálních dat zabalených ve formátu ARZ (připomínáme,

že dalšími dostupnými formáty jsou:  ZIP a 7z);

§ byla přidána možnost otevírání digitálních dat zabalených ve formátu ARZ (připomínáme, že dalšími

dostupnými formáty jsou:  ZIP a 7z);

Edice/náhled na zvolenou kontrolu

(nabídka: "Kontroly" -> "Edice/náhled na zvolenou kontrolu")

· byl přidán  Filtr čísla karty řidiče;

· v poli libovolného filtrování (Vyhledat podle) byla přidána položka: Karta řidiče, VIN, Číslo

dílenské karty;

· ˙ byl přidán sloupec: Číslo karty.

Stahování digitálních dat z nových zařízení

Byla přidána možnost stahování digitálních dat ze zařízení: Digifobpro, TX-BOX 2

i Tacho2Safe.

Sestava: "Chybějící údaje o řidiči a vozidlu"

(nabídka: "Reporty")
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Byla rozšířena funkcionalita sestavy: Chybějící záznamy řidiče. V sestavě bude také možné

zobrazit chybějící údaje pro vozidla (digitální tachografy).

· byl změněn název sestavy  "Chybějící záznamy řidiče" na: Chybějící údaje o řidiči a vozidlu;

· byla přidána zaškrtávací pole: Vozidlo a všechna vozidla.

Sestava: "Výkaz porušení řidičů"

("Záložka "Probíhající kontrola"")

Nová sestava, kde se zobrazí data z rámečku: Porušení řidičů:.

· bylo přidáno tlačítko: .

Sestava: "Výkaz vozidel z karet řidičů"

(nabídka "Reporty")

Nová sestava, kde se zobrazí seznam vozidel, kterými se daný řidič pohyboval.

Editace uzavřené kontroly

Možnost editace všech dat uzavřených kontrol byla zablokována.

Pro připomínku:
Editace dat uzavřené kontroly je možná po jejím otevření pomocí volby: : Otevřít a upravit kontrole.

Profily rychlostí otáčení

(nabídka: "Údaje" -> "Stáhnout", otevřete libovolný soubor z tachografu VDO - podrobnosti naleznete v níže
přiloženém tématu)

Funkcionalita je dostupná pouze pro data stažena pomocí speciálního softwaru (TachoReader
Combo - volba: "Speciální údaje z tachografů VDO (soubor S)") z tachografů Continental VDO
(verze 1.3 nebo novější).

· v "okně náhledu dat z digitálního tachografu" byla přidána záložka:  "Profily RPM".

Diagram rychlosti

(nabídka: "Údaje" -> "Údaje z digitálních tachografů",otevřete libovolný den z tachografu, pro který byla
stažena podrobná rychlost)
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· v "okně náhledu dat z digitálního tachografu" byla v záložce: "Diagram rychlosti" přidána

volba:  Zobrazit tabulku, která zobrazuje rychlost ve formě tabulky.

Týdenní diagram, Měsíční diagram

(nabídka: "Údaje" -> "Reporty" -> "Týdenní diagram" nebo "Měsíční diagram")

· v označené oblasti v bublinové nápovědě byla přidána informace o součtu kilometrů a

průměrné rychlosti označeného rozsahu dat.

Export sestav do XML

(nabídka: "Reporty")

V okně náhledu před tiskem všech sestav byla přidána ikona: , která spouští uložení

sestavy do souboru xml.

Historie načtení

(nabídka: "Údaje" -> "Historie načtení",nabídka: "Reporty" -> "Report historie načtení")

· v seznamu vyčtení a v sestavě byly přidány sloupce:  Rozsah od a Rozsah do, kde se

zobrazí rozsah stažených do programu dnů;

· orientace sestavy byla změněna z vertikální na horizontální.

Sestava: "Porušení a manipulace"

(nabídka: "Údaje" -> "Reporty" -> "Porušení a manipulace")

· bylo přidáno upozornění:  Shodné číslo karty pro různá příjmení, které bude generováno,

zjistí-li program karty řidiče se shodnými čísly, nýbrž různými příjmeními.

Nastavení programu

(nabídka: "Nastavení" -> "Nastavení programu")

· byla přidána volba:  Při ukládání souboru z tachografu spojte vozidla se shodným

číslem VIN;

· byla přidána volba:  automaticky ukládat změny do denního grafu každé/každých;

· byla přidána volba:  exportovat kontrolu během uzavírání.

Pojmenování činností zkopírovaných/importovaných z tachografu

(místa, kde je viditelný denní graf z karty řidiče)
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· bylo přidáno pojmenování činností, které byly zkopírovány/importovány z tachografu

(podrobnosti viz: "Náhled a editace údajů").

Drobné změny

· ve všech sestavách týkajících se kontroly byla v záhlaví přidána informace o časovém

pásmu;

· v "náhledu/editace dne z karty řidiče" byla zablokována možnost editace počátečních

kilometrů a koncových kilometrů, je-li volba: editace zablokována zaškrtnuta;

· v "okně editace uživatele"v poli:  Identifikační číslo byl zvýšen limit počtu znaků z 10 na 20;

· v okně přivolání tisku sestavy: "Přehled řidičů z digitálních tachografů" byla přidána pole:

Období: Od - Do;

· bylo přidáno okno s informací o ukončení importu kontroly.

1.4. Verze 4.0.4

Správa programu

Dostupné jen na účtu správce (uživatel "Administrator", výchozí heslo: "admin").

(menu: "Uživatel")

· přidáno: "Zpráva - seznam uživatelů";

· přidán registr: "Aktivita uživatelů" - historie operací provedených uživateli;

· (jen pro licence LAN) přidán nástroj správy uživatelů: "Zalogovaní uživatelé";

· v menu byla odstraněna položka: Změňte uživatele - změna uživatele bude možná jen z

menu kontrola: ;

(menu: "Uživatel" -> "Přidat" nebo "Editovat")

· přidána možnost: aktivní;

· přidána možnost: Oprávnění jen k vlastním kontrolám;

· přidána možnost: Výchozí nastavení nové kontroly;

(menu: "Nastavení" -> "Nastavení programu")

· přidána možnost: Ukládejte aktivitu uživatele;
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· přidána možnost: Mažte historii aktivity uživatele po uplynutí;

· přidána možnost: doménové ověření;

· v rámečku: "Výchozí nastavení nové kontroly" přidána možnost: Generovat minutu

provozu během načtení karty, při jejím vyjmutí nebo vložení a zápisu země (více v

tématu: "Nastavení programu").

Program TachoScan Control je vybaven rozhraním API (Application Programming

Interface).

· API je k dispozici v knihovně: TSC_API.dll v instalačním adresáři programu (implicitně: "C:

\Program Files (x86)\INELO\TachoScan Control\");

· seznam funkcí nabízených API včetně jeho parametrů a definicí stavu provedení je obsažen

v hlavičkovém souboru: TSC_API_interface.h (tentýž adresář);

· rozhraní může být použito jakoukoli aplikací, webservice nebo jiným nástrojem

používajícím jazyk C, C++ , popřípadě C#.

Přehled oprávnění správce se nachází v tématu: "Správa programu - administrator".

Zpráva Porušení a manipulace

(menu: "Reporty" -> "Porušení a manipulace")

· pro možnost: Analyzovat podle byl smazán výběr metody analýzy AETR;

Aktualizace:
Pokud jste zatím měli označenou výše uvedenou možnost (AETR), program ji změní na AETR
2010.

· náhled tisku: do nadpisu zprávy byla přidána všechna registrační čísla vozidel, jimiž jezdil

řidič v kontrolovaném časovém období. Čísla se zobrazují v pořadí jejich výskytu;

· přidáno tlačítko:  umožňující přidání obecné poznámky pro celou

kontrolu;

· změněn název sloupce: z: "Potvrzeno" na Porušení;

Srovnání aktivity karty řidiče a tachografu

(menu: "Reporty" -> "Porušení a manipulace")

· přidána záložka: Srovnání aktivit, v níž se nachází přehled rozdílů mezi údaji staženým z

tachografu a údaji staženými z karty řidiče. V přehledu lze rovněž zobrazit údaje, které byly

registrovány tachografem, když byla karta vyjmuta;
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· záložka bude viditelná jen pro možnost: kontrola ve společnosti (okno úpravy kontroly -

menu: "Kontroly" -> "Upravit údaje o aktivní kontrole")

(menu: "Nastavení" -> "Nastavení analýzy", záložka: "Analýza")

· přidána možnost: Činnosti zaznamenané na kartách, které nejsou v tachografech;

· přidána možnost: Činnosti zaznamenané v tachografu, které nejsou na kartách řidičů.

Nastavení

(menu: "Nastavení" -> "Nastavení analýzy", záložka: "Analýza")

· smazána možnost: Započítat 45 minutovou přestávku do doby denního odpočinku

(pouze AETR);

· smazána možnost: Pravidelný denní odpočinek na trajektu vybraný příliš pozdě

analyzovat jako:;

Aktualizace:
Analýza bude probíhat tak, jakoby byla označena možnost: Pravidelný denní odpočinek na
trajektu vybraný příliš pozdě analyzovat jako: -> porušení za zkrácení denního odpočinku
(program vyžaduje pravidelný denní čas odpočinku).

(menu: "Nastavení" -> "Nastavení programu")

· přidána možnost: Výchozí nastavení nové kontroly;

· přidána možnost: aktualizovat datum posledního načtení během stahování údajů z

karty řidiče;

Kontrolní report

(menu: "Reporty" -> "Kontrolní report")

· náhled tisku: do nadpisu zprávy byla přidána všechna registrační čísla vozidel, jimiž jezdil

řidič v kontrolovaném časovém období. Čísla se zobrazují v pořadí jejich výskytu.

Diagram rychlosti

(např. menu: "Údaje" -> "Údaje z digitálních tachografů", záložka: "Diagram rychlosti")

V závislosti na níže uvedených možnostech bude graf rychlosti zobrazován v různých

barvách:

·  Zohledňovat časový posun léto/zima (Neoznačená nabídka):

§ Rychlosti podle Vyhlášky (ES) 3821/85 - červená barva;

§ Detailní rychlosti 4/sec (tzv. S-file) - zelená barva;

·  Zohledňovat časový posun léto/zima (Označená nabídka):
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§ Rychlosti podle Vyhlášky (ES) 3821/85:

- letní období – světle červená barva;

- zimní období - tmavě červená barva;

§ Detailní rychlosti 4/sec (tzv. S-file):

- letní období – světle zelená barva;

- zimní období - tmavě zelená barva;

Pro připomenutí:
TachoReader Combo Plus verze "A" (sériové číslo končí na písmeno "A") má možnost stahovat
specifické údaje o rychlosti (S-file) – v konfigurátoru označte možnost: Speciální údaje z tachografů
VDO (soubor S).

Odhadovaná vzdálenost kilometrů – označení zdroje

(menu: "Údaje" -> "Údaje z karet řidičů a záznamových listů", otevřete libovolný den z karty řidiče obsahující
jízdní události;
nebo "Údaje z digitálních tachografů", otevřete libovolný den, přejděte k záložce: "Činnosti s určitým datem")

Na seznamu činností a na náhledu tisku činnosti ( ) bylo

přidáno označení, z kterého zdroje byly vypočítány zaokrouhlené kilometry:

·  km zprůměrovány;

·  km zprůměrovány za zohlednění zápisů zemí na kartě;

·  km zprůměrovány za zohlednění zápisů zemí v tachografu;

·  km vypočtené na základě podrobné rychlosti nebo stavů počítadla;

Na níže umístěný seznam činností byla přidána legenda s popisem výše uvedených zdrojů.

Import dat z tachografu na kartu

(menu: "Údaje" -> "Import dat z tachografu na kartu")

Po importování dat z tachografu:

· ve výchozím nastavení budou zobrazována všechny (položka všechny na seznamu

automobilů) údaje na denním grafu z karty řidiče (menu: "Údaje" -> "Údaje z karet řidičů a

záznamových listů"), a ne jako dříve jen činnosti z importovaného vozidla;

· byly rozděleny činnosti z karty řidiče a z tachografu pro stejné vozidlo;

Zpráva - přehled kontroly

(menu: "Kontroly")

· v okně "Edice/náhled na zvolenou kontrolu" bylo přidáno tlačítko: 

zobrazující: Zpráva - přehled kontroly;
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Tisk činností – denní graf řidiče

(menu: "Údaje" -> "Údaje z karet řidičů a záznamových listů", otevřete libovolný den z karty řidiče obsahující
údaje z tachografu a záznam rychlosti)

· přidána možnost tisku seznamu aktivit pro libovolný rozsah dat – k tlačítku 

 bylo přidáno rozbalovací menu ( ), v němž se nachází

položky: Aktuální den a Rozsah dat;

· k náhledu aktuálního dne výtisku činnosti bude přidán každý v okně viditelný denní graf a

graf rychlosti;

· možnost:  Diagram rychlosti byla přenesena pod denní graf z tachografu - slot 1;

Historie načtení

(menu: "Údaje")

· v rozbalovacím menu byla přidána položka: Přidat/editovat poznámku a Odstranit

poznámku;

· na seznamech měření byl přidán sloupec Anotace;

· na náhledu výtisku (Tisk reportu) byl přidán řádek: Anotace, pod nímž bude zobrazen text

poznámky.

Události a závady - kódy a piktogramy

Změna spojená s body: 2.54. EventFaultType, 2.55. EventFaultRecordPurpose a 2. Kombinace piktogramů –
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85.

(menu: "Údaje" -> "Údaje z digitálních tachografů", otevřete libovolný den z tachografu)

· v záložce Události a závady, Činnosti, události a závady v tabulce a jim odpovídajících

zprávách (tlačítko: ) byl přidán záznam událostí v podobě piktogramů a kódů

(sloupce: Piktogramy a Kód);

§ ve sloupci: Událost byly setříděny popisy typu, např: Všeobecné události, závady záznamového

zařízení apod.

(menu: "Reporty")

· Výše uvedená změna byla také zohledněna ve zprávě: "Výkaz událostí a závad z digitálních

karet".

(menu: "Údaje" -> "Údaje z karet řidičů a záznamových listů", otevřete libovolný den, který obsahuje také údaje
z tachografu)

· Záznam piktogramů a kódů se nachází také na záložce: Události a závady a v jí

odpovídající zprávě: .




	Nejnovější aktualizování
	Verze 4.0.7
	Verze 4.0.6
	Verze 4.0.5
	Verze 4.0.4


