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TachoScan Control

Wszystkie prawa zastrzeżone

Produkcja:

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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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Protokół kontroli drogowej - Luxembourg (niemiecka oraz francuska wersja językowa z taryfi-

katorem luksemburskim)

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

· w zależności od rodzaju organów prowadzonych kontrolę w protokole wyświetlane będzie

logo policji lub inspekcji drogowej

Aktualizacja polskich protokołów

W zawiązku z aktualizacją ustawy o transporcie drogowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo-
ad.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf ) dostosowano szereg protokołów do nowych wymagań prawnych

(menu: Raporty -> Protokół kontroli drogowej oraz Protokół kontroli w przedsięb iorstwie)

· dostosowano protokół do wzoru narzuconego przez ustawodawcę (zgodnie ze wzrorem:

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

· wraz z protokołem generowane są dwa załączniki:

§ z naruszeniami dla przedsiębiorcy

§ z naruszeniami dla zarządzającego

Zmiany w opisach naruszeń

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje )

· zaktualizowano opisy  wybranych naruszeń

Informacja o numerze licencji na wydrukach raportów

(menu: Raporty )

· na wydrukach raportów dodano  informacje o numerze licencji użytkownika generującego

raport

Nowa opcja w ustawieniach programu

(menu: Ustawienia -> Ustawienia programu )

· dodano opcję traktuj prędkości 255 km/h z tachografu jako brak danych, opcja jest

domyślnie włączona dla wszystkich wersji językowych programu za wyjątkiem języka nie-

mieckiego

Nowa opcja językowa programu

· dodano  węgierską wersję językową 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
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002145/O/D20192145.pdf
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(menu: Ustawienia -> Ustawienia programu ) 

· dodano możliwość wyboru języka węgierskiego (Wybierz język programu)
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