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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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Patikrinimo kelyje forma - Liuksemburgas (variantas vokiečių ir prancūzų kalbomis su

Liuksemburgo kainoraščiu) 

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

· priklausomai nuo organų vykdančių patikrinimą, protokole bus rodomas policijos arba kelių

inspekcijos logotipas 

Lenkijos protokolų atnaujinimas

Dėl kelių transporto įstatymo atnaujinimo

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

pritaikyta naujiems teisiniams reikalavimams

(meniu: Ataskaitos -> Patikrinimo kelyje forma bei Patikrinimo įmonėje protokolas)

· protokolas pritaikytas pavyzdžiui, kurį primeta įstatymų leidėjas (pagal pavyzdį  :

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001684/O/D20191684.pdf

· kartu su protokolu generuojami du priedai: 

§ su pažeidimais verslininkui

§ su pažeidimais valdytojui

Pakeitimai pažeidimų aprašymuose

(meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai )

· atnaujinti pasirinktų pažeidimų aprašymai 

Informacija apie licencijos numerį atspausdintuose protokoluose 

(meniu: Ataskaitos )

· ·ant atspausdintų ataskaitų pridėta informacija apie ataskaitą generuojančio naudotojo

licencijos numerį 

Nauja parinktis programos nustatymuose 

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos )

· pridėta parinktis  treat the speed of 255 km/h from digital tachograph as no data,

parinktis įjungta pagal įstatymus visiems programos kalbų variantams, išskyrus vokiečių 

Naujas programos kalbos variantas 

· pridėtas variantas vengrų kalba 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001684/O/D20191684.pdf
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(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos ) 

· pridėta galimybė pasirinkti vengrų kalbą  (Pasirinkti programos kalbą)

GNSS koordinačių rodymas dienos diagramoje 

(meniu:Skaitmeninio tachografo duomenys -> pasirinkite iš sąrašo -> Konkrečios dienos veiklos )

· pridėtas informacijos rodymas apie GNSS koordinates (nuskaitymams iš SMART

tachografų)

Nuostatos

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos )

· pridėta parinktis  įrašant tachogramą, įspėti, kai veiklos persidengia (parinktis pagal

nustatymus išjungta visoms kalboms, išskyrus švedų kalbą)

(meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> Analizė )

· pridėta parinktis:

§ Kelio kontrolei analizuoti pažeidimus pagal Reglamentą 561 arba AETR sutartį,

priklausomai nuo automobilio registracijos valstybės

§ Nuskaitant duomenis iš vairuotojo kortelės pertraukas trumpesnes nei [...] minutė

keisti į darbą

Nauja informacija programos juostoje 

· programos meniu juostoje pridėtas informacijos apie vartotoją, numerį ir patikrinimo

apimtį rodymas 

Dabartinis patikrinimas

· pridėtas informacijos apie aktyvių vairuotojų ir automobilių skaičių bei tikrinamų darbo

dienų kiekį (tikrinamų kiekis minus šeštadieniai, sekmadieniai ir švenčių dienos) )

Dalinai pažeistų duomenų nuskaitymas iš tachografo

Įvestas mechanizmas dalinai pažeistų duomenų parsisiuntimui (su pažeistais dienų sertifikatais) 

(meniu: Data -> Gauti -> Iš skaitmeninio tachografo)

· įvesta parinktis, kurios dėka galima pasirinkti duomenų išsaugojimo būdą nuskaitant failus

iš tachografų su pažeistais dienų sertifikatais: , Išsaugoti visus duomenis ir Neišsaugoti
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