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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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Valodas un tarifu tabulas izvēle

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi)

· valodas izvēles logā ir arī iekļauta tarifu tabula
· jaunas tarifu tabulas ir pievienotas valodām, attiecībā uz kurām tās ir ieviestas

Beļģijas tarifu tabulas pievienošana

· tika pievienota Beļģijas tarifu tabula programmas franču un vācu valodas versijām

Vācijas tarifu tabulas atjaunināšana

· tika atjaunināta Vācijas teritorijā spēkā esošo tarifu tabula (vācu valoda)

Pārbaužu importēšana

(izvēlne: Kontrole -> Arhīvi -> Importēt pārbaudes)

· tika pievienots importēšanas vietas izvēles logs
· tika pievienota iespēja importēt pārbaudes, kas eksportētas no lietojumprogrammas

TachoScan Control Mobile

Notikumi un avārijas

(izvēlne: Dati -> Digitālā tahogrāfa dati -> Digitālā tahogrāfa datu skatīšanas logs -> Notikumi un defekti vai Dati
-> Digitālā tahogrāfa dati -> Digitālā tahogrāfa datu skatīšanas logs -> Darb ības, notikumi un defekti tabulā vai
Dati -> Vadītāja kartes un reģistrācijas karšuu dati -> Skatīt/ labot dienu no vadītāja kartes loga -> Cilne Nr. 2)

· tika mainīts notikumu un bojājumu apraksta veids

Pārkāpumi

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

· tika mainīti izvēlēto pārkāpumu apraksti
· ·tika optimizēta pārkāpuma apstrāde attiecībā uz valsts ieraksta trūkumu

Forma pārbaudei uz ceļa (vācu valodas versija)

(izvēlne: "Atskaites" -> "Forma pārbaudei uz ceļa")

· protokols tiks ģenerēts rtf formātā

Salīdzināt vadīšanas laiku un attālumu kartē
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(izvēlne: "Atskaites" -> "Salīdzināt vadīšanas laiku un attālumu kartē")

· tika pievienots lauks prāmis/vilciens, kurā tiek rādīts ar šo transportlīdzekli veikto
kilometru skaits (jūrā)

· kolonnā Google esošās vērtības, kas ierakstītas ārpus iekavām, neattiecas uz kilometriem,
kas norādīti laukā prāmis/vilciens

Dāņu tarifu tabula

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

· tika ieviestas jaunas vadlīnijas attiecībā uz nepārtrauktu braukšanu
· tika atjaunināta tarifu tabula

Forma pārbaudei uz ceļa (duńska wersja językowa)

(izvēlne: "Atskaites" -> "Forma pārbaudei uz ceļa")

· tika sagatavots Forma pārbaudei uz ceļa, ko ir apstiprinājušas Dānijas kontroles iestādes

Protokoli (čehu valodas versija)

(izvēlne: "Atskaites")

· pievienots ziņojums Mezinárodní lineární doprava SOD CSPSD
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