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Pataisymų sąrašas

Visos teises ginamos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonemis (grafinemis, elektroninemis ar
mechaninemis, iskaitant kopijavimą, irašymą i garso juostelę ar informacijos laikymo ir išgavimo sistemas) atgaminti
bet kurią šio dokumento dali be leidejo rašytinio leidimo.

Šiame dokumente minimi produktai gali buti ju atitinkamu savininku paprastieji ir (arba) registruotieji prekiu
ženklai. Leidejas ir autorius neturi jokiu pretenziju i tuos prekiu ženklus.

Nors ruošiant ši dokumentą buvo imtasi visu atsargumo priemoniu, leidejas ir autorius neprisiima jokios
atsakomybes del klaidu ar praleistos informacijos, taip pat - del žalos, kuri gali kilti naudojant šiame dokumente
pateikiamą informaciją arba del naudojimo programu ir išeities kodo, kuris gali buti kartu pateikiamas. Leidejas ir
autorius jokiu budu nebus atsakingi už joki pelno praradimą ar kitokią komercinio pobudžio žalą, kurią šis
dokumentas tiesiogiai arba netiesiogiai (galimai) sukels.

Šiame žinyno faile pateikiamu programos langu (ekrano nuotrauku) forma ir turinys gali skirtis nuo faktiniu
programos langu. Ypač tai aktualu, jei programos versija skiriasi nuo vadovo versijos.kaasasolevate programmide ja
lähtekoodi kasutamisest. Ühelgi juhul ei vastuta väljaandja ja autor saamata jäänud tulu voi ühegi muu majandusliku
kahju eest, mis on pohjustatud voi on väidetavalt otseselt voi kaudselt pohjustatud selle dokumendi poolt.
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Naujienos

(meniu)

· pridėtas mygtukas  atveriantis žymelę NaujienosNews, kurioje pristatoma informacija
iš INELO Polska internetinio puslapio 

Optimizavimas

· optimizuotas savaitės trukmės poilsio laiko analizės mechanizmas pasirinkus parinktį Leisti
kassavaitinius poilsio laikotarpius po (iki) 12 dienų (29 str., reg. 1073/2009)

Nauja, Lenkijoje galiojanti tarifų lentelė - optimizavimas  (lenkų programos variantas)

(meniu: "Nuostatos" -> "Analizės nuostatos" -> Analizė )

· pridėta parinktis Pažeidimus padarytus iki 2018 m. rugsėjo 3 d. rodyti pagal seną ir
naują tarifų lentelę 

· pažymėjus šią parinktį pažeidimų sąraše  (Ataskaitos" -> Vairuotojų pažeidimai)
pažeidimai iki 2018/09/3 bus skaičiuojami ir pagal seną ir pagal naują tarifų lentelę 

§ baudos verslininkams, kurios yra mažiau naudingos, nebus netiesiogiai tvirtinamos ir
žymimos pilka spalva 

§ pridėta parinktis Rodyti tik pavirtintus pažeidimus 

Pažeidimai savaitės ir mėnesio grafike 

(meniu: "Ataskaitos" -> "Kassavaitinė diagrama"  bei "Ataskaitos" -> "Mėnesinė diagrama" )

· grafikuose pridėtas šių pažeidimų ženklinimas: 
§ 60 val. per savaitę viršijimas 
§ savaitės darbo laiko 48 val. (vidutiniškai) viršijimas 
§ 10 val. darbo laiko nakty
§ 6 darbo valandos be pertraukos 

Darbo pradžios ir pabaigos šalies įrašai - tolerancija 

(meniu: "Nuostatos" -> "Analizės nuostatos" -> "Paklaida")

· pridėtos parinktys:
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§ Priimti valstybės, kurioje pradedamas darbas, įrašą iki %1 min. prieš pradedant
darbo dienos laikotarpį - 1 min. netiesioginiai nustatymai

§ Priimti valstybės, kurioje baigiama sdarbas, įrašą iki %1 min. prieš užbaigiant
darbo dienos laikotarpį. - 1 min. netiesioginiai nustatymai

Pasirinktų protokolų atnaujinimas (variantas čekų kalba) 

(meniu: "Ataskaitos" -> "Kontrolní seznam ADR" bei menu: "Ataskaitos" -> "Doklad o provedené technické
silniční kontrole ")

· atnaujinti pasirinkti protokolai 
· pakeistas protokolo  Technické kontroly 2010 47 ES vozidlo pavadinimas į  Doklad o

provedené technické silniční kontrole

Naujas programos kalbinis variantas - makedonų kalba 

· pridėtas naujas programos kalbinis variantas makedonų kalba   TachoScan Control
(menu: "Nuostatos" -> "Programos nuostatos")

· galima rinktis makedonų kalbą  (Македонски)

Patikrinimas kelyje - pažeidimų generavimas 

(meniu: "Ataskaitos" -> "Vairuotojų pažeidimai")

· pridėta galimybė netiesiogiai generuoti pažeidimus iš laikotarpio, ankstesnio, nei
patikrinimo užbaigimo data (iki paskutinio išsaugoto veiksmo) 

§ tik  kontroli drogowej
§ jeigu siunčiant duomenis parinktis  Užrašyti duomenis iš vairuotojo kortelės ir

tachografo tik kontroliuojamu laikotarpiu nebuvo pažymėti 

Patikrinimo kelyje forma vokiečių kalbos versijoje

(meniu: Ataskaitos ->Patikrinimo kelyje forma

· atnaujintas Patikrinimo kelyje forma
· · ataskaita bus atidaroma RTF formatu
· į ataskaitos generavimo formą įtraukta galimybė įrašyti adresą, kuris bus pateiktas

ataskaitoje

Vokietijos tarifų lentelė (variantas vokiečių kalba) 

(menu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> Analizė )



Paskutiniai naujovinimai 5

· netiesiogiai pažymėta parinktis  Generuoti laikotarpio 6/12x24 val. viršijimo pažeidimą
tarp savaitinių poilsių
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