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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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Daļēji bojāto datu lejupielāde no tahogrāfa

Tika ieviests mehānisms daļēji bojāto failu lejupielādei (ar bojātiem dienu sertifikātiem)

(izvēlne: Dati -> Saņemt -> Lasīt digitālo tahogrāfu)

· tika pievienotas datu saglabāšanas veida izvēlēs opcijas, nolasot failus no tahogrāfiem ar
bojātu dienu sertifikātu: Saglabājiet pareizos datus, Saglabājiet visus datus un
Nesaglabāt

· datu lejupielādes iestatījumu logā tika pievienotas izvēles opcijas: Lejupielādes ātrums,
 Vadītāja karte un Speciālie dati no VDO tahogrāfiem (S fails)

Datu nolasīšana no viedajiem tahogrāfiem

Tika iespējota datu nolasīšana no viedajiem tahogrāfiem, kas būs obligāti katrā jaunajā
transportlīdzeklī kopš 15.06.2019.

(izvēlne: Dati -> Digitālā tahogrāfa dati)

· cilnē Vispārējie un tehniskie dati:
§ tika mainīta sekcijas Saglabāto dienu diapazons: nosaukums uz 

Lejupielādējamais laikposms
§ tika pievienots sadalījums  Digitālais tahogrāfs un smart tachograf

· cilnē Darbības norādītajā dienā:
§ tika mainīts ailes Valsts un reģions nosaukums uz Valsts
§ tika mainīts ailes GNSS koordinātes nosaukums uz GNSS valsts

§ ailes GNSS valsts rindā tika pievienots kas parāda informāciju par GNSS datiem 

§ ailes GNSS valsts rindā tika pievienots  kas novirza uz kartes skatu

§ tika pievienots transportlīdzekļa atrašanās vietas nosaukums katras 3 st.  dienas un
nedēļas diagrammā

· cilnē Darbības, notikumi un defekti tabulā:
§ tika pievienota aile GNSS valsts
§ tika pievienots noteikuma GNSS atrāšanās vietas

§ tika pievienota poga 

Salīdzināt vadīšanas laiku un attālumu kartē

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

· tika pievienotas jaunas funkcijas: 
§ Parādīt GNSS atrāšanās vietu punktus (atbalsta tikai  viedo tahogrāfu rādījumus)
§ Opcijas
§ iespēja izvēlēties starp alternatīviem maršrutiem 

Skatīt/ labot dienu no vadītāja kartes loga
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(izvēlne: Dati -> Vadītāja kartes un reģistrācijas karšuu dati)

· tika mainīts pēdējās ailes nosaukums logā  Vieta: GNSS valsts

· tika pievienota poga 
· tika mainīts atrašanās vietas ziņojuma izskats:

§ tika mainīta ailes Valsts atrašanās vieta
§ tika pievienotas ailes: GNSS valsts, GNSS koordinātas un GNSS datums un laiks 

· turklāt viedo tahogrāfu rādījumiem:

§ ailē GNSS valsts tika pievienots  kas parāda informāciju par GNSS datiem
§ tika pievienots jauns notikuma tips Transportlīdzekļa atrāšanās vietas nolasījums

§ tika pievienots transportlīdzekļa atrašanās vietas nosaukums katras 3 st.   dienas un
nedēļas diagrammā

Sertifikāti

· tahogrāfa rādījumu kopsavilkuma logā, cilnē Sertifikāti tika pievienota informācija par
sertifikātu spēkā stāšanās datumu (attiecas uz viedajiem tahogrāfiem)

· tahogrāfa rādījumu kopsavilkuma logā, cilnē  Sertifikāti tika ieviests sadalījums sekcijās: 1.
paaudze un 2. paaudze (attiecas uz viedajiem tahogrāfiem). Sekcijā 2. paaudze tika
pievienota informācija par sertifikātu spēkā stāšanās datumu

Pārkāpumi un brīdinājumi

(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi)

· iestatījumu logā, cilnē Brīdinājumi tika pievienotas divas pozīcija:
§ Brīdināt, kad sākuma/beigu valsts ieraksts neatbilst GNNS atrašanās vietai” (noklusētā opcija)
§ Brīdināt, kad transportlīdzekļa atrašanās vietas ieraksta datums un laiks atšķiras no datuma

un stundas GNSS sistēmā par X min” (noklusētā vērtība: 1 min.)

· cilnē  Manipulācijas brīdinājumi tika pievienoti jauni brīdinājums:
§ Ieraksts par sākuma/beigu valsti neatbilst GNSS atrāšanās vietai.

Programmas bāzes optimizēšana

· tika optimizēts programmas bāzes izmērs
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