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Izmaiņu saraksts

Kopešanai, izmainam, nosutišanai, publiskai reproducešanai un visa veida satura izmantošanai ir nepieciešama
iepriekš uzrakstita izdeveja atlauja.

Šaja instrukcija lietotie firmas un produktu nosaukumi, ka ari ipašnieku tirdzniecibas zimes var but rezervetas.
Izdevejs un autors neizvirza nekadas prasibas un pretenzijas nepienem.

Kaut ari dokuments tika izstradats ar ipašu rupibu, izdevejs un autors neatb ild par kludam, trukumiem un
zaudejumiem, kas radušies, izmantojot dota dokumenta informaciju. Nekada gadijuma izdevejs un autors neatb ild
par neiegutiem ienakumiem un citiem ekonomiskiem zaudejumiem, kas radušies tieši, netieši vai škietami, izmatojot
dokumentu.

Uz ekrana attelotie programmas logi, kas atrodas šaja instrukcija, var atškirties pec veida un satura no programmas
versijas logiem. Ši atškiriba var ipaši paradities programmas versija, kas atškiras no instrukcijas versijas.
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Aktualitātes

(izvēlne)

· tika pievienota poga  kas atver cilni Aktualitātes,  kurā tiek sniegta informācija no
INELO Polska mājas lapas

Optimizācija

· optimizēts nedēļas atpūtas laika analīzes mehānisms pie iezīmētas opcijas atļaut
iknedēļas atpūtas laikposmus pēc 12 dienām (Reg. 1073/2009, p. 29 )

Jauna Polijā piemērojamo naudas sodu apmēru tabula — optimizācija (programmas poļu
valodas versija)

(izvēlne: "Iestatījumi" -> "Analīzes uzstādījumi" -> Analīze )

· pievienota opcija Pārkāpumi, kas izdarīti pirms 2018. gada 3. septembra, atbilstoši
vecajai un jaunajai naudas sodu apmēru tabulai

· pēc šīs opcijas iezīmēšanas pārkāpumu sarakstā (Atskaites" -> Pārkāpumi un brīdinājumi)
pārkāpumi, kas izdarīti pirms 03.09.2018., tiek rādīti gan atbilstoši vecajai, gan jaunajai
naudas sodu tabulai

§ naudas sodi uzņēmējam, kas ir mazāk izdevīgi, pēc noklusējuma nav apstiprināti un ir
iezīmētas pelēkā krāsā

§ pievienota opcija Rādīt tikai apstiprinātus pārkāpumus

Pārkāpumi nedēļas un mēneša diagrammā

(izvēlne: "Atskaites" -> "Nedēļas grafiks" oraz "Atskaites" -> "Mēneša grafiks" )

· diagrammās pievienoti šādu pārkāpumu apzīmējumi:
§ 60 stundu nedēļā pārsniegšana;
§ (vidējā) nedēļas darba laikā 48 stundu apmērā pārsniegšana;
§ 10 stundu darbs naktī;
§ 6 stundu darbs bez pārtraukumiem.

Ieraksti par sākuma/beigu valsti — tolerance

(izvēlne: "Iestatījumi" -> "Analīzes uzstādījumi" -> "Pielaide")

· pievienotas pozīcijas:
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§ Pieņemt sākumpunkta ierakstu līdz %1 min. pēc dienas darba laika sākuma -
iestatījumi pēc noklusējuma: 1 min.

§ Pieņemt beigu punkta ierakstu līdz %1 min. pēc dienas darba laika beigām -
iestatījums pēc noklusējuma: 1 min.

Izvēlēto protokolu aktualizācija (čehu valodas versija)

(izvēlne: "Atskaites" -> "Kontrolní seznam ADR" oraz menu: "Atskaites" -> "Doklad o provedené technické
silniční kontrole ")

· aktualizēti daži protokoli
· protokolaTechnické kontroly 2010 47 ES vozidlo nosaukums mainīts uz  Doklad o

provedené technické silniční kontrole

Jauna programmas valodas versija — maķedoniešu

· pievienota programmas maķedoniešu valodas versija  TachoScan Control
(izvēlne: "Iestatījumi" -> "Programmas uzstādījumi")

· valodas izvēles izvēlnē pievienota opcija maķedoniešu  (Македонски)

Pārbaudes uz ceļiem — pārkāpumu ģenerēšana

(izvēlne: "Atskaites" -> "Pārkāpumi un brīdinājumi")

· pievienota pārkāpumu laika posmā, kas pārsniedz kontroles pabeigšanas dienu (līdz
pēdējai ierakstītai darbībai), ģenerēšana

§ tikai pārbaudei uz ceļa
§ ja datu iegūšanas laikā nav iezīmēta opcija  Saglabāt datus no vadītāja kartes un

tahogrāfa tikai par pārbaudāmo periodu

Forma pārbaudei uz ceļa vācu valodas versijā

(izvēlne: Atskaites ->Forma pārbaudei uz ceļa)

Sekcija nav pieejama Expert licencei.

· tika atjaunots  Forma pārbaudei uz ceļa
· ziņojums tiks atvērts RTF formātā
· ziņojuma ģenerēšanas formai tika pievienota iespēja ierakstīt adresi, kura būs redzama

ziņojumā

Vācijā piemērojamo naudas sodu apmēru tabula (vācu valodas versija)
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(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze )

· pēc noklusējuma atzīmēta opcija Ģenerēt 6/12x24h laikposma pārsniegšanas
pārkāpumu starp iknedēļas atpūtas laikposmiem
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