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Lista zmian

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wy-
maga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor
nie odpowiadają za b łędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumen-
cie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody eko-
nomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić
kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji progra-
mu innej od wersji instrukcji.



3
Spis treści

Spis treści
................................................................................................................................................ 41. Najnowsze uaktualnienia .

........................................................................................................................................................................................................... 41.1. Wersja 4.0.7 .

........................................................................................................................................................................................................... 51.2. Wersja 4.0.6 .

........................................................................................................................................................................................................... 61.3. Wersja 4.0.5 .

........................................................................................................................................................................................................... 91.4. Wersja 4.0.4 .



Najnowsze uaktualnienia
4

1. Najnowsze uaktualnienia

1.1. Wersja 4.0.7
Ustawienia

TachoNet - licencja DVSA

TachoNet jest systemem telematycznym działającym na terenie Unii Europejskiej. Umożliwia on automatycz-
ną wymianę informacji na temat ważności kart kierowców, między krajami członkowskimi. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem (WE) Nr 165/2014 kraje członkowskie mają obowiązek udostępniania takich danych w celu za-
pewnienia właściwego użytkowania tachografów cyfrowych.

· dla posiadaczy licencji TSC DVSA w grupie ikon: Analiza dodano narzędzie do komunikacji

z serwerem TachoNet dostępne pod przyciskiem . Przycisk rozwija menu z następują-

cymi pozycjami:

§ "Nowe odpowiedzi";

§ "Kierowcy i karty";

§ "Zapytanie w sprawie kontroli wydanych kart";

§ "Zapytanie w sprawie kontroli statusu karty";

§ "Zapytanie w sprawie modyfikacji statusu karty";

§ "Logi";

§ Ustawienia (dostępne tylko na koncie administratora).

Eksport raportów do RTF

(menu: "Raporty")

· w oknie podglądu wydruku wybranych raportów dodano ikonę , która uruchamia za-

pis raportu do pliku rtf.

Kontrola

· dodano blokowanie menu Kontrola w przypadku, gdy otwarte są jakiekolwiek zakładki

programu.

Profile RPM

(menu: "Dane" -> "Pobierz", otwórz dowolny plik z tachografu VDO)
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· w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" w zakładce: "Profile RPM":

§ dodano zaznaczenie na czerwono wierszy, w których czas jazdy wg. RPM jest większy niż czas jazdy

wyliczony na podstawie aktywności;

§ zmieniono kolejność kolumn.

1.2. Wersja 4.0.6

Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji

Funkcjonalność dostępna tylko dla opcji: kontrola w przedsiębiorstwie.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym dodano mecha-
nizm wyliczający częstotliwość występowania poważnych naruszeń.

(zakładka: "Bieżąca kontrola" - pierwsza zakładka)

· dodano sekcję: Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji, która bę-

dzie wyświetlała wyniki wyliczenia częstotliwości występowania poważnych naruszeń:

§ ww. częstotliwość będzie automatycznie wyliczana po każdorazowym uruchomieniu programu

i zmianie kontroli;

§ dodano przycisk: ;

§ dodano przycisk: ;

(menu: "Raporty")

· dodano raport: "Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji";

(menu: "Kierowca" -> "Dodaj" lub "Edytuj")

· dodano opcje: Według zakresu kontroli i Według zakresu dat umożliwiające ustawienie

okresu zatrudnienia kierowcy, które uwzględniane są we wszystkich miejscach, gdzie wystę-

puje filtr daty i kierowcy oraz przy analizie naruszeń i ryzyka utraty dobrej reputacji itp.

Instalator Microsoft® SQL Server® - wersja LAN

Dla wersji LAN programu zmieniono bazę danych Microsoft® Access na Microsoft® SQL

Server® 2014 Express.

Więcej szczegółów w temacie: "Pierwsze uruchomienie".
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1.3. Wersja 4.0.5

Automatyczny import kontroli

Dodano nowy mechanizm automatycznego importowania kontroli. Po umieszczeniu jednego lub kilku plików
"wyeksportowanej" kontroli w katalogu importu program automatycznie zaimportuje kontrole. Włączenie
oraz częstotliwość importowania kontroli sterowana jest z okna ustawień programu.

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

· dodano opcję: automatycznie importuj kontrole co [ilość minut];

· dodano opcję: pytaj przed importem.

Naruszenia i manipulacje

(menu: "Dane" -> "Naruszenia i manipulacje")

· na podglądzie wydruku raportu  zamiast danych w kolumnie: Ze-

spół będą wyświetlane dane w kolumnie: Poziom (Poziom przewinienia).

Podsumowanie przejechanych kilometrów

(menu: "Dane" -> "Dane z kart kierowców i wykresówek", otwórz do edycji dowolny dzień z karty kierowcy/wy-
kresówkę)

· na podglądzie wydruku czynności  w wierszu Podsumowanie

dodano podsumowanie przejechanych kilometrów.

Otwieranie danych cyfrowych spakowanych w formacie ARZ

(menu: "Dane" -> "Pobierz" -> Otwórz z pliku, wskaż archiwum ARZ)

· dodano możliwość otwierania danych cyfrowych spakowanych w formacie ARZ (dla przy-

pomnienia, inne dostępne formaty to: ZIP i 7z);

§ pliki cyfrowe mogą być spakowane bezpośrednio lub z wieloma podkatalogami wewnątrz.

Edycja/podgląd wybranej kontroli

(menu: "Kontrola" -> "Edycja/podgląd wybranej kontroli")

· dodano Filtr numeru karty kierowcy;

· w polu dowolnego filtrowania (Znajdź wg) dodano pozycję: Karta kierowcy, VIN, Numer

karty warsztatowej;

· dodano kolumnę: Numer karty.
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Pobieranie danych cyfrowych z nowych urządzeń

Dodano możliwość pobierania danych cyfrowych z urządzeń: Digifobpro, TX-BOX 2 i Ta-

cho2Safe.

Raport: "Brakujące dane kierowcy i pojazdu"

(menu: "Raporty")

Poszerzono funkcjonalność raportu: Brakujące dane kierowcy. Na raporcie będzie możli-

wość wyświetlenia także braków danych dla samochodów (tachografów cyfrowych).

· zmieniono nazwę raportu "Brakujące dane kierowcy" na: Brakujące dane kierowcy i pojaz-

du;

· dodano pola wyboru: Samochód i wszystkie samochody.

Raport: "Zestawienie naruszeń kierowców"

("Zakładka "Bieżąca kontrola"")

Nowy raport, na którym wyświetlone będą dane z ramki: Naruszenia kierowców:.

· dodano przycisk: .

Raport: "Zestawienie samochodów z kart kierowców"

(menu: "Raporty")

Nowy raport, na którym przedstawiona jest lista pojazdów jakimi poruszał się dany kie-

rowca.

Edycja zamkniętej kontroli

Zablokowano możliwość edycji wszystkich danych zamkniętych kontroli.

Dla przypomnienia:
Edycja danych zamkniętej kontroli możliwa jest po otwarciu jej za pomocą opcji: Otwórz i edytuj
kontrolę.

Profile prędkości obrotowych

(menu: "Dane" -> "Pobierz", otwórz dowolny plik z tachografu VDO - szczegóły w załączonym poniżej temacie)
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Funkcjonalność dostępna tylko dla danych pobranych za pomocą specjalnego oprogramowania
(TachoReader Combo - opcja: "Dane specjalne z tachografów VDO (plik S)") z tachografów Conti-
nental VDO (wersja 1.3 lub nowsza).

· w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" dodano zakładkę: "Profile RPM".

Wykres prędkości

(menu: "Dane" -> "Dane z tachografów cyfrowych", otwórz dowolny dzień z tachografu, dla którego pobrano
prędkość szczegółową)

· w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" w zakładce: "Wykres prędkości" doda-

no opcję: Pokaż tabelę, która wyświetla prędkość w formie tabeli.

Wykres tygodniowy, Wykres miesięczny

(menu: "Dane" -> "Raporty" -> "Wykres tygodniowy" lub "Wykres miesięczny")

· w zaznaczonym obszarze w tzw. hincie (okienku podpowiedzi) dodano informację o sumie

kilometrów i średniej prędkości zaznaczonego zakresu danych.

Eksport raportów do XML

(menu: "Raporty")

· w oknie podglądu wydruku wszystkich raportów dodano ikonę: , która uruchamia za-

pis raportu do pliku xml.

Historia odczytów

(menu: "Dane" -> "Historia odczytów", menu: "Raporty" -> "Raport historia odczytów")

· na liście odczytów i na raporcie dodano kolumny: Zakres od i Zakres do, w których wy-

świetlony będzie zakres pobranych dni do programu;

· zmieniono orientację raportu z pionowej na poziomą.

Raport: "Naruszenia i manipulacje"

(menu: "Dane" -> "Raporty" -> "Naruszenia i manipulacje")

· dodano ostrzeżenie: Ten sam numer karty dla różnych nazwisk, które będzie generowa-

ne podczas wykrycia przez program kart kierowców z tymi samymi numerami lecz innymi

nazwiskami.

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

· dodano opcję: Powiąż samochody o tym samym numerze VIN podczas zapisu pliku z

tachografu;

· dodano opcję: automatycznie zapisuj zmiany na wykresie dziennym co;

· dodano opcję: eksportuj kontrolę podczas zamykania.

Oznaczenie czynności skopiowanych/zaimportowanych z tachografu

(miejsca, w których widoczny jest wykres dzienny z karty kierowcy)

· dodano oznaczenie czynności, które zostały skopiowane/zaimportowane z tachografu

(więcej w temacie: "Podgląd i edycja danych").

Drobne zmiany

· we wszystkich raportach dotyczących kontroli dodano w nagłówku informację o strefie cza-

sowej;

· w "oknie podglądu/edycji dnia z karty kierowcy" zablokowano możliwość edycji km po-

czątkowych i km końcowych gdy opcja: edycja zablokowana jest  zaznaczona;

· w "oknie edycji użytkownika" w polu: Numer identyfikacyjny powiększono limit znaków

z 10 na 20;

· w oknie wywołania wydruku raportu: "Zestawienie kierowców z tachografów cyfrowych"

dodano pola: Okres: Od - Do;

· dodano okno informujące o zakończeniu importu kontroli.

1.4. Wersja 4.0.4

Administracja programu

Dostępne tylko na koncie administratora (użytkownik: "Administrator", domyślne hasło: "admin").

(menu: "Użytkownik")

· dodano: "Raport - lista użytkowników";

· dodano rejestr: "Aktywność użytkowników" - historia operacji wykonanych przez użytkowni-

ków;
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· (tylko dla licencji LAN) dodano narzędzie administracji użytkownikami: "Zalogowani użyt-

kownicy";

· w menu usunięto pozycję: Zmień - zmiana użytkownika możliwa będzie tylko z menu kon-

troli: ;

(menu: "Użytkownik" -> "Dodaj" lub "Edytuj")

· dodano opcję: aktywny;

· dodano opcję: Uprawnienia tylko do własnych kontroli;

· dodano opcję: Domyślne ustawienia nowej kontroli;

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

· dodano opcję: Zapisuj aktywność użytkownika;

· dodano opcję: Kasuj historię aktywności użytkownika po upływie;

· dodano opcję: uwierzytelnienie domenowe;

· w ramce: "Domyślne ustawienia nowej kontroli" dodano opcję: W trakcie odczytu danych

z karty kierowcy generuj minutę pracy na wpisie kraju (więcej w temacie: "Ustawienia

programu").

Program TachoScan Control wyposażony został w API (Application Programming Interfa-

ce).

· API dostępne jest w bibliotece: TSC_API.dll w katalogu instalacyjnym programu (domyśl-

nie: "C:\Program Files (x86)\INELO\TachoScan Control\");

· zestawienie funkcji oferowanych przez API wraz z jej parametrami i definicjami statusu wy-

konania znajduje się w pliku nagłówkowym: TSC_API_interface.h (ten sam katalog);

· interface może być wykorzystany przez dowolną aplikację, webservice lub inne narzędzie

korzystające z języka C, C++ lub ewentualnie C#.

Zestawienie uprawnień administratora zamieszczono w temacie: "Zarządzanie programem - admi-
nistrator".

Raport Naruszenia i manipulacje

(menu: "Raporty" -> "Naruszenia i manipulacje")

· dla opcji: Analizuj według usunięto wybór metody analizy AETR;

Aktualizacja:
Jeśli miałeś zaznaczoną powyższą opcję (AETR) program zmieni ją na AETR 2010.
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· podgląd wydruku: w nagłówku raportu dodano wszystkie numery rejestracyjne pojazdów

jakimi jeździł kierowca w kontrolowanym okresie czasu. Numery wyświetlane są w kolejno-

ści ich występowania;

· dodano przycisk:  umożliwiający dodanie ogólnej notatki dla całej kon-

troli;

· zmieniono nazwę kolumny: "Zatwierdzone" na Naruszenie;

Porównywanie aktywności karty kierowcy z tachografem

(menu: "Raporty" -> "Naruszenia i manipulacje")

· dodana zakładkę: Porównanie aktywności, w której zestawione są różnice pomiędzy da-

nymi pobranymi z tachografu a danymi pobranymi z karty kierowcy. Na zestawieniu można

również wyświetlić dane, jakie zostały zarejestrowane przez tachograf, gdy karta była wyję-

ta;

· zakładka będzie widoczna tylko dla opcji: kontrola w przedsiębiorstwie (okno edycji kon-

troli - menu: "Kontrola" -> "Edytuj dane aktywnej kontroli")

(menu: "Ustawienia" -> "Ustawienia analizy", zakładka: "Analiza")

· dodano opcję: Czynności zarejestrowane na kartach, których nie ma w tachografach;

· dodano opcję: Czynności zarejestrowane w tachografie, których nie ma na kartach kie-

rowców.

Ustawienia

(menu: "Ustawienia" -> "Ustawienia analizy", zakładka: "Analiza")

· usunięto opcję: Wliczaj przerwę 45 minutową do czasu odpoczynku (tylko AETR);

· usunięto opcję: Regularny odpoczynek dzienny na promie odebrany za późno analizuj

jako:;

Aktualizacja:
Analiza będzie przebiegać tak jakby była zaznaczona opcja: Regularny odpoczynek dzienny na
promie odebrany za późno analizuj jako: -> naruszenie za skrócenie odpoczynku dziennego (pro-
gram wymaga regularnego dziennego czasu odpoczynku).

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

· dodano opcję: Domyślne ustawienia nowej kontroli;

· dodano opcję: aktualizuj datę ostatniego odczytu podczas pobierania danych z karty

kierowcy;

Raport kontrolny
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(menu: "Raporty" -> "Raport kontrolny")

· podgląd wydruku: w nagłówku raportu dodano wszystkie numery rejestracyjne pojazdów

jakimi jeździł kierowca w kontrolowanym okresie czasu. Numery wyświetlane są w kolejno-

ści ich występowania.

Wykres prędkości

(np. menu: "Dane" -> "Dane z tachografów cyfrowych", zakładka: "Wykres prędkości")

W zależności od poniższej opcji wykres prędkości będzie wyświetlany w różnych kolorach:

·  Uwzględniaj przesunięcie czasowe lato/zima (opcja niezaznaczona):

§ Prędkości według rozporządzenia 3821/85 - kolor czerwony;

§ Prędkości szczegółowe 4/sec (tzw. S-file) - kolor zielony;

·  Uwzględniaj przesunięcie czasowe lato/zima (opcja zaznaczona):

§ Prędkości według rozporządzenia 3821/85:

- okres letni - kolor jasno czerwony;

- okres zimowy - kolor ciemno czerwony;

§ Prędkości szczegółowe 4/sec (tzw. S-file):

- okres letni - kolor jasno zielony;

- okres zimowy - kolor ciemno zielony;

Dla przypomnienia:
TachoReader Combo Plus wersja "A" (numer seryjny kończy się na literę "A") ma możliwość pobie-
rania danych prędkości szczegółowych (S-file) - w konfiguratorze należy zaznaczyć opcję: Dane
specjalne z tachografów VDO (plik S).

Aproksymowany dystans kilometrów - oznaczenie źródła

(menu: "Dane" -> "Dane z kart kierowców i wykresówek", otwórz dowolny dzień z karty kierowcy zawierający
zdarzenia jazdy;
lub "Dane z tachografów cyfrowych", otwórz dowolny dzień, przejdź do zakładki: "Czynności o określonej da-
cie")

Na liście czynności i podglądzie wydruku czynności ( ) dodano

oznaczenie z jakiego źródła zostały policzone aproksymowane kilometry:

·  km uśrednione;

·  km uśrednione z uwzględnieniem wpisów krajów na karcie;

·  km uśrednione z uwzględnieniem wpisów krajów w tachografie;

·  km wyliczone na podstawie prędkości szczegółowej lub stanów licznika;

Poniżej listy czynności dodano legendę z opisem ww. źródeł.

Import danych z tachografu do karty
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(menu: "Dane" -> "Import danych z tachografu do karty")

Po zaimportowaniu danych z tachografu:

· domyślnie będą pokazywane wszystkie (pozycja Wszystkie na liście samochodów) dane na

wykresie dziennym z karty kierowcy (menu: "Dane" -> "Dane z kart kierowców i wykresó-

wek"), a nie jak wcześniej tylko czynności z importowanego pojazdu;

· rozdzielono czynności z karty kierowcy i z tachografu dla tego samego pojazdu;

Raport - zestawienie kontroli

(menu: "Kontrola")

· w oknie "Edycja/podgląd wybranej kontroli" dodano przycisk:  wy-

świetlający: Raport - zestawienie kontroli;

Drukowanie czynności - wykres dzienny kierowcy

(menu: "Dane" -> "Dane z kart kierowców i wykresówek", otwórz dowolny dzień z karty kierowcy zawierający
dane z tachografu i zapis prędkości)

· dodano możliwość drukowania listy czynności dla dowolnego zakresu dat - do przycisku 

 dodano rozwijane menu ( ), w którym umieszczone pozycje:

Bieżący dzień i Zakres dat;

· do podglądu bieżącego dnia wydruku czynności będzie dodany każdy widoczny w oknie

wykres dzienny i wykres prędkości;

· opcja:  Wykres prędkości została przeniesiona pod wykres dzienny z tachografu - slot 1;

Historia odczytów

(menu: "Dane")

· w rozwijanym menu dodano pozycje: Dodaj/edytuj adnotację i Usuń adnotację;

· na listach odczytów dodano kolumnę Adnotacje;

· na podglądzie wydruku (Drukuj raport) dodano wiersz: Adnotacje, poniżej którego będzie

wyświetlany tekst notatki.

Zdarzenia i awarie - kody i piktogramy

Zmiana związana z punktami: 2.54. EventFaultType, 2.55. EventFaultRecordPurpose oraz 2. Kombinacje pik-
togramów - Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85.

(menu: "Dane" -> "Dane z tachografów cyfrowych", otwórz dowolny dzień z tachografu)
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· w zakładce Zdarzenia i awarie, Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli oraz odpowiadają-

cym im raportach (przycisk: ) dodano zapis zdarzeń w postaci piktogramów

i kodów (kolumny: Piktogramy i Kod);

§ w kolumnie: Zdarzenie pogrupowano opisy wg typu, np: Zdarzenia ogólne, usterka urządzenia re-

jestrującego itp.

(menu: "Raporty")

· Ww. zmiana została również uwzględniona na raporcie: "Zestawienie zdarzeń i awarii z kart

cyfrowych".

(menu: "Dane" -> "Dane z kart kierowców i wykresówek", otwórz dowolny dzień, który zawiera również odczyt
z tachografu)

· zapis piktogramów i kodów także zawarto na zakładce: Zdarzenia i awarie oraz odpowia-

dającym jej raporcie: .
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