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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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Wybór języka programu i taryfikatora

(menu: Ustawienia -> Ustawienia programu)

· w oknie wyboru języka uwzględniono także taryfikator

· nazwy taryfikatorów dopisano do języków, dla których są one wdrożone

Dodanie taryfikatora belgijskiego

· dodano taryfikator belgijski do francuskiej i niemieckiej wersji językowej programu

Aktualizacja taryfikatora niemieckiego

· zaktualizowano taryfikator obowiązujący na teranie Niemiec (język niemiecki)

Import kontroli

(menu: Kontrola -> Archiwizacja -> Importuj kontrole)

· dodano okno wyboru lokalizacji, z której dokonywany będzie import

· dodano możliwość zaimportowania kontroli wyeksportowanej z aplikacji TachoScan Con-

trol Mobile

Zdarzenia i awarie

(menu: Dane -> Dane z tachografów cyfrowych -> Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego -> Zdarzenia i
awarie lub Dane -> Dane z tachografów cyfrowych -> Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego -> Czyn-
ności, zdarzenia i awarie w tabeli lub Dane -> Dane z kart kierowców i wykresówek -> Okno podglądu/edycji
dnia z karty kierowcy -> Zakładka nr 2)

· wprowadzono zmiany w sposobie opisu zdarzeń i usterek

Naruszenia

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

· wprowadzono zmiany w opisach wybranych naruszeń

· wprowadzono optymalizacje dotyczące naruszenia z brak wpisu kraju

Protokół kontroli drogowej (niemieckie wersje językowe)

(menu: "Raporty" -> "Protokół kontroli drogowej")

· protokół generowany będzie w postaci pliku rtf
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Porównanie czasu jazdy i kilometrów na mapie

(menu: "Raporty" -> "Porównanie czasu jazdy i kilometrów na mapie")

· dodano pole prom/pociąg, w którym wyświetlana jest liczba kilometrów przebytych tym

środkiem lokomocji (na morzu)

· wartości w kolumnie Google zapisane poza nawiasem nie uwzględnia kilometrów z pola

prom/pociąg

Duński taryfikator

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

· wprowadzono nowe wytyczne dotyczące jazdy ciągłej

· zaktualizowano taryfikator -kara przyznawana jest od 5% przekroczenia

Protokół kontroli drogowej (duńska wersja językowa)

(menu: "Raporty" -> "Protokół kontroli drogowej")

· przygotowano Protokół kontroli drogowej zaakceptowany przez duńskie służby kontrolne

Protokoły (czeska wersja językowa)

(menu: "Raporty")

· dodano raport Mezinárodní lineární doprava SOD CSPSD
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