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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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Výběr jazyka programu a sazebníku

(nabídka: Nastavení -> Nastavení programu)

· v okně výběru jazyka byl zohledněn i sazebník

· názvy sazebníků byly přiřazeny k příslušným jazykům

Přidání belgického sazebníku

· k francouzské a německé jazykové verzi programu byl přidán belgický sazebník

Aktualizace německého sazebníku

· byl aktualizován sazebník platný na území Německa (němčina)

Import kontroly

(nabídka: Kontroly -> Archivace -> Importuj kontroly)

· bylo přidáno okno pro výběr umístění, z něhož se bude uskutečňovat import

· byla přidána možnost importovat kontrolu, která byla exportována z aplikace TachoScan

Control Mobile

Události a poruchy

(nabídka: Údaje -> Údaje z digitálních tachografů -> Okno náhledu na data z digitálního tachografu -> Události
a závady nebo Údaje -> Údaje z digitálních tachografů -> Okno náhledu na data z digitálního tachografu ->
Činnosti, události a závady v tabulce nebo Údaje -> Údaje z karet řidičů a záznamových listů -> Okno
náhledu/editace dne z karty řidiče -> Záložka č. 2)

· byly zavedeny změny ve způsobu popisu událostí a poruch

Porušení

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

· byly zavedeny změny v popisech vybraných porušení povinností

· byla zavedena optimalizace týkající se porušení povinnosti vkládat údaj o zemi

Protokol o provedení kontroly (německé jazykové verze)

(nabídka: "Reporty" -> "Protokol o provedení kontroly")

· protokol se bude generovat ve formě souboru rtf
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Porovnat dobu řízení a kilometry na mapě

(nabídka: "Reporty" -> "Porovnat dobu řízení a kilometry na mapě")

· bylo přidáno pole trajekt/vlak, v němž se zobrazí počet kilometrů při převozu vozidla

tímto dopravním prostředkem

· hodnoty ve sloupci Google, které jsou zapsány mimo závorku, nezohledňují kilometry z

pole trajekt/vlak

Dánský sazebník

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

· byly zavedeny nové pokyny týkající se nepřetržitého řízení

· sazebník byl aktualizován

Protokol o provedení kontroly(dánská jazyková verze)

(nabídka: "Reporty" -> "Protokol o provedení kontroly")

· byl připraven Protokol o provedení kontroly, který byl schválen dánskými kontrolními

orgány

Protokoly (česká jazyková verze)

(nabídka: "Reporty")

· byla přidána zpráva Mezinárodní lineární doprava SOD CSPSD
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