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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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Aktuality

(nabídka)

· bylo přidáno tlačítko  otevírající záložku  Aktuality, kde jsou prezentovány

informace z webových stránek INELO Polska

Optimalizace

· byl optimalizován mechanismus pro analýzu týdenní doby odpočinku s označením volby 

umožňovat týdenní doby odpočinků do 12 dnů (čl. 29 nař. 1073/2009)

Nový polský sazebník - optimalizace (polská verze programu)

(nabídka "Nastavení" -> "Nastavení analýzy" -> Analýza )

· byla přidána volba Porušení spáchaná před 3. září 2018 uvádět podle starého a nového

sazebníku

· po označení této volby v seznamu porušení (Reporty" -> Porušení a manipulace) před

datem 3.09.2018 se zobrazí porušení jak podle starého, tak i nového sazebníku

§ sankce pro podnikatele, které jsou méně příznivé, budou ve výchozím nastavení

neschválené a šedé

§ byla přidána volba Zobrazit pouze schválené případy porušení

Porušení na týdenním a měsíčním grafu

(nabídka: "Reporty" -> "Týdenní diagram" oraz "Reporty" -> "Měsíční diagram" )

· na grafech byla přidána označení následujících porušení:

§ překročení 60 hodin v týdnu

§ překročení (průměrné) týdenní pracovní doby 48 hodin

§ 10 hodin práce v noci

§ 6 hodin práce bez přestávky

Zadání zemí zahájení/ukončení - tolerance

(nabídka: "Nastavení" -> "Nastavení analýzy" -> "Tolerance")

· byly přidány položky:
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§ Akceptovat zadání země zahájení do %1 min. po zahájení denní pracovní doby -

ustawienia domyślnie 1 min.

§ Akceptovat zadání země ukončení do %1 min. před ukončením denní pracovní

doby - ustawienie domyślnie 1 min.

Aktualizace vybraných protokolů (česká jazyková verze)

(nabídka:  "Reporty" -> "Kontrolní seznam ADR" a nabídka "Reporty" -> "Doklad o provedené technické silniční
kontrole ")

· byl změněn název protokolu Technické kontroly 2010 47 ES vozidlo na Doklad o

provedené technické silniční kontrole

· byly aktualizovány vybrané protokoly: Kontrolní seznam ADR" a nabídka a Doklad o

provedené technické silniční kontrole 

Nová jazyková verze programu - makedonština

· byla přidána nová makedonská jazyková verze programu  TachoScan Control

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

· do výběru jazyků byla zařazena makedonština  (          )

Silniční kontrola - generování porušení

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

· bylo přidáno implicitní generování porušení z období, které přesahuje datum ukončení

kontroly (až do poslední uložené akce)

§ jen pro silniční kontrolu

§ pokud při stahování dat nebyla označena volba  Ukládat data z karty řidiče a z

tachografu pouze za kontrolované období

Protokol o provedení kontroly v německé jazykové verzi

(nabídka: Reporty ->Protokol o provedení kontroly

Sekce je nedostupná pro licenci Expert.

· aktualizace Protokol o provedení kontroly,

· zpráva se bude otervírat ve formátu RTF

· ve formatování generování zprávy přídáno možnost uvedení adresy, jež bude viditelná ve

zprávě

Německý sazebník (německá jazyková verze)
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(nabídka: Nastavení -> Nastavení analýzy -> Analýza )

· byla implicitně označena volba  Generovat porušení překročení intervalu 6/12x24h

mezi týdenními dobami odpočinku
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