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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.
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Aktualności

(menu)

· dodano przycisk  otwierający zakładkę Aktualności, w której prezentowane są infor-

macje ze strony internetowej INELO Polska

Optymalizacja

· zoptymalizowano mechanizm analizy tygodniowego czasu odpoczynku przy zaznaczeniu

opcji pozwalaj na odpoczynki tygodniowe co 12 dni (art. 29 rozp. 1073/2009)

Nowy polski taryfikator - optymalizacja (polska wersja językowa)

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

· dodano opcję Naruszenia popełnione przed 3 września 2018 wykazuj wg starego i no-

wego taryfikatora

· po zaznaczeniu tej opcji na liście naruszeń (Raporty" -> Naruszenia i manipulacje) naruszeń

sprzed 3/09/2018 będą naruszenia zarówno wg starego jak i nowego taryfikatora

§ kary dla przedsiębiorcy, które są mniej korzystne będą domyślnie niezatwierdzone

i wyszarzone

§ dodano opcję Pokaż tylko zatwierdzone naruszenia

Naruszenia na wykresie tygodniowym i miesięcznym

(menu: "Raporty" -> "Wykres tygodniowy" oraz "Raporty" -> "Wykres miesięczny" )

·  na wykresach dodano oznaczenie następujących naruszeń:

§ przekroczenie 60 h w tygodniu

§ przekroczenie (średnio)tygodniowego czasu pracy 48 h

§ 10 h pracy w nocy

§ 6 godzin pracy bez przerwy

Wpisy kraju rozpoczęcia/zakończenia - tolerancja

(menu: "Ustawienia" -> "Ustawienia analizy" -> "Tolerancja")

· dodano pozycje:
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§ Akceptuj wpis kraju rozpoczęcia do %1 min. po rozpoczęciu dziennego okresu pra-

cy - ustawienia domyślnie 1 min.

§ Akceptuj wpis kraju zakończenia do %1 min. przed zakończeniem dziennego okre-

su pracy - ustawienie domyślnie 1 min.

Aktualizacja wybranych protokołów (czeska wersja językowa)

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

· zaktualizowano protokoły Kontrolní seznam ADR i Doklad o provedené technické silni-

ční kontrole

· zmieniono nazwę protokołu Technické kontroly 2010 47 ES vozidlo na Doklad o prove-

dené technické silniční kontrole

Nowa wersja językowa programu - macedoński

· dodano nową macedońską wersję językową programu TachoScan Control

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

· w wyborze języka dodano macedoński (          )

Kontrola drogowa - generowanie naruszeń

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

· dodano domyślne generowanie naruszeń z okresu wykraczającego poza datę zakończenia

kontroli (do ostatniej zapisanej czynności)

§ tylko dla kontroli drogowej

§ o ile podczas pobierania danych opcja Zapisuj dane z karty kierowcy i tachografu

tylko z kontrolowanego okresu nie była zaznaczone

Protokół kontroli drogowej w niemieckiej wersji językowej

(menu: Raporty ->Protokół kontroli drogowej)

Sekcja niedostępna dla licencji Expert.

· zaktualizowano Protokół kontroli drogowej,

· raport otwierać się będzie w formacie RTF

· w formatce generowania raportu dodano możliwość wpisania adresu, który widnieć będzie

na raporcie

Taryfikator niemiecki (niemiecka wersja językowa)
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(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Analiza )

· domyślnie zaznaczono opcję Generuj naruszenie przekroczenia okresu 6/12x24h po-

między odpoczynkami tygodniowymi
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