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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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Forma pārbaudei uz ceļa - Luxembourg (vācu un franču valodas versija ar Luksemburgas

tarifu tabulu)

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

· atkarībā no kontroles iestādes, ziņojumā tiek parādīts Policijas vai autotransporta

inspekcijas logotips

Polijas ziņojumu atjaunināšana

Saistībā ar Autotransporta likuma atjaunināšanu

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf ) virkne ziņojumu ir

pielāgoti jaunajām juridiskajām prasībām

(izvēlne:  Atskaites -> Forma pārbaudei uz ceļa un uzņēmuma pārbaudes ziņojums)

· ziņojums ir pielāgots likumdevēja noteiktajam paraugam (kas pieejams šeit: 

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

· kopā ar ziņojumu tiek ģenerēti divi pielikumi:

§ ar pārkāpumiem - uzņēmējam

§ ar pārkāpumiem - pārvaldītājam

Izmaiņas pārkāpumu aprakstos

(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi )

· ir atjaunināti atlasīto pārkāpumu apraksti

Informācija par licences numuru ziņojumu izdrukās

(izvēlne: Atskaites )

· ziņojumu izdrukās ir pievienota informācija par lietotāja, kas ģenerē ziņojumu, licences

numuru

Jauna opcija programmas iestatījumos

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi )

· ir pievienota opcija  treat the speed of 255 km/h from digital tachograph as no data,

šī opcija pēc noklusējuma ir iespējota visām programmas valodu versijām, izņemot vācu

valodu

Jaunā programmas valodas versija

· ir pievienota programmas versija ungāru valodā

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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(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi ) 

· ir pievienota iespēja izvēlēties ungāru valodu (Izvēlieties programmas valodu un tarifu

tabulu)

GNSS koordināšu rādīšana dienas diagrammā

(izvēlne: Digitālā tahogrāfa dati -> izvēlieties no saraksta ->  Darb ības norādītajā dienā

· tika pievienots informācijas attēlojums par GNSS koordinātēm (attiecībā uz VIEDO

tahogrāfu rādījumiem)

Iestatījumi

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi )

· tika pievienota opcija ziņot, ja saglabājot tahogrammu darbības pārklājas (pēc

noklusējuma šī opcija ir izslēgta visām valodām, izņemot zviedru)

(menu: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi ->Analīze )

· tika pievienotas opcijas:

§ Pārbaudēm uz ceļa analizējiet pārkāpumus saskaņā ar Regulu 561 vai AETR

līgumu atkarībā no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts

§ After reading the driver card data change breaks shorter than [...] minutes to

work

Jaunā informācija uz programmas joslas

· programmas izvēlnes joslai tika pievienots informācijas attēlojums par lietotāju, numuru un

kontroles apjomu 

Pašreizējā pārbaude

· tika pievienots informācijas attēlojums par aktīvo vadītāju un transportlīdzekļu skaitu un

kontrolēto darba dienu skaitu (kontrolēto skaits mīnuss sestdienas, svētdienas un svētku

dienas)

Daļēji bojāto datu lejupielāde no tahogrāfa

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

(izvēlne: Dati -> Saņemt -> Lasīt digitālo tahogrāfu)
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· tika pievienotas datu saglabāšanas veida izvēlēs opcijas, nolasot failus no tahogrāfiem ar

bojātu dienu sertifikātu: Saglabājiet pareizos datus, Saglabājiet visus datus un

Nesaglabāt
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