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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.



Nejnovější zaktualizování
3

Protokol o provedení kontroly - Lucembursko (německá a francouzská jazyková verze s

lucemburským sazebníkem)

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

· v závislosti na tom, který orgán provádí kontrolu, v protokolu se zobrazí logo policie nebo

inspektorátu silniční dopravy

Aktualizace polských protokolů

V souvislosti s aktualizací zákona o silniční dopravě
(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf ) byla řada protokolů
přizpůsobena novým právním požadavkům.

(nabídka: Reporty -> Protokol o provedení kontroly oraz a Protokol o kontrole v podniku))

· protokol byl přizpůsoben vzoru uloženému zákonodárcem (v souladu se vzorem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf

· spolu s protokolem jsou generovány dvě přílohy:

§ s porušeními pro prodnikatele

§ s porušeními pro správce

Změny v popisech porušení

(nabídka: Reporty -> Porušení a manipulace )

· popisy vybraných porušení byly aktualizovány

Informace o licenčním čísle na výtiscích reportů

(nabídka: Reporty )

· na výtiscích reportů byla přidána informace o licenčním čísle uživatele generujícího report

Nová volba v nastavení programu

(nabídka: Nastavení -> Nastavení programu )

· byla přidána volba  treat the speed of 255 km/h from digital tachograph as no data,

ve výchozím nastavení je tato volba zapnuta pro všechny jazykové verze programu kromě

němčiny

Nová jazyková volba programu

· byla přidána maďarská jazyková verze programu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf
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(nabídka: Nastavení -> Nastavení programu ) 

· byla přidána možnost volby maďarského jazyka (Zvolte jazyk programu a sazebník)
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