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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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Kalbos tarifų lentelės programai pasirinkimas

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos)

· kalbos pasirinkimo lange taip pat numatyta tarifų lentelė 
· nauja tarifų lentelė prirašyta prie kalbų, kurioms ji yra įdiegta 

Tarifų lentelės įkėlimas belgų kalba 

· pridėta tarifų lentelė belgų kalba prie prancūziško ir vokiško programos kalbinio varianto 

Vokietijos tarifų lentelės atnaujinimas

· atnaujinta tarifų lentelė galioja Vokietijos teritorijoje (vokiečių kalba)

Patikrinimo importas

(meniu: Kontrolė -> Archyvai -> Importuoti kontroles)

· pridėtas langas vietos pasirinkimui, iš kurios bus importuojama 
· pridėta galimybė parsisiųsti patikrinimą eksportuotą iš prietaikos TachoScan Control

Mobile

Įvykiai ir avarijos 

(meniu: Data -> Skaitmeninio tachografo duomenys -> Duomenų iš skaitmeninio tachografo peržiūros langas -
> Įvykiai ir triktys arba Data -> Skaitmeninio tachografo duomenys -> Duomenų iš skaitmeninio tachografo
peržiūros langas -> Veiklos, įvykiai ir triktys lentelėje arba Data -> Vairuotojo kortelės ir registracijos lapo
duomenys -> Dienos iš vairuotojo kortelės peržiūros / redagavimo langas -> Žymelė nr. 2)

· įvesti pakeitimai įvykių ir avarijų aprašyme 

Pažeidimai

(meniu: "Ataskaitos" -> "Vairuotojų pažeidimai

· įvesti pakeitimai pasirinktų pažeidimų aprašyme 
· įvestos optimizacijos dėl pažeidimų už valstybės neįrašymą 

Patikrinimo kelyje forma(variantai vokiečių kalba)

(meniu: "Ataskaitos" -> "Patikrinimo kelyje forma")

· protokolas generuojamas rtf failo forma
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Lyginti važiavimo laiką ir atstumą žemėlapyje

(meniu: "Ataskaitos" -> "Lyginti važiavimo laiką ir atstumą žemėlapyje")

· pridėtas laukelis keltas/traukinys, kuriame rodomas nuvažiuotų kilometrų skaičius ta
transporto priemone (jūroje) 

· vertės stulpelyje Google užrašytos už skliaustų neįtraukia kilometrų iš laukelio
keltas/traukinys

Danų tarifų lentelė 

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

· įvestos naujos nuorodos dėl pastovaus važiavimo 
· atnaujinta tarifų lentelė 

Patikrinimo kelyje forma (variantai danų kalba)

(meniu: "Ataskaitos" -> "Patikrinimo kelyje forma")

· parengta Patikrinimo kelyje forma pripažinta danų patikrinimo tarnybų 

Protokolai (variantas čekų kalba)

(meniu: "Ataskaitos")

· pridėta ataskaita Mezinárodní lineární doprava SOD CSPSD
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