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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.
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Verze 6.0.1

 Stát registrace vozidel pro tachografy 2 generace 

(nabídka: Okno náhledu na data z digitálního tachografu / smart tachografu -> Všeobecné informace a
technické údaje )

· pro smart tachografy bylo skryto políčko ze státem registrace vozidla

Automatické přidání řidiče 

(nabídka: Údaje -> Import údajů ze souboru )

· zavedeno automatické přidání řidiče v průběhu Importu údajů ze souboru

Shrnutí počtu narušení dle hmotnosti 

(nabídka: Reporty -> Porušení a manipulace )

· pod seznamem narušení a na konci zprávy o narušení, byla přidána informace shrnující

počet narušení dle hmotnosti

Formát zpráv 

(nabídka: Reporty )

· zavedeno generování zpráv ve formátu PDF/A

Výjimky po dobu trvání karantény 

(nabídka: Reporty -> Porušení a manipulace )

· na dobu 18.03.2020 r. - 16.04.2020 r. přidáno výjimky art. 6-7 (nařízení (WE) č. 561/2006) -

COVID-19 z důvodu na karanténní dobu

Lokalizace GNSS - Licence Expert

(nabídka: Reporty -> Lokalizace GNSS )

· pro Licence Expert sdíleno Porovnat dobu řízení a kilometry na mapě jako Lokalizace

GNSS za účelem zobrazení polohy pocházející z tachografů 2 generace

Verze 6.0.0
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Hlavní kontrolní okno 

menu: Záložka "Probíhající kontrola"

· tabulka s chybějícími údaji ( ) byla přenesena na místo vedle porušení řidičů

· na hlavním okně kontroly byl přidán seznam aktivních vozidel a vedle nich ikony  a

, které umožňují zobrazení týdenního nebo měsíčního grafu pro zvolené vozidlo.

Nové možnosti v nastavení programu 

menu: Nastavení -> Nastavení programu

· přidána možnost Zobrazit kontrolované období ve výkazech, která umožňuje zobrazení

kontrolovaného okresu ve výkazech 

· přidána možnost automaticky generovat porušení po načtení hodnot, která umožňuje

generování porušení po uložení souborů

· přidána možnost Uložit digitální snímání v kontrolním katalogu, která umožňuje

ukládání digitálních souborů do kontrolního katalogu

· přidána možnost Zobrazit okno shrnutí během ukládání dat z digitálních vyčtení, které

označení způsobuje zobrazení okna s možností volby souborů k importu během importu

dat 

Nové možnosti v nastavení analýzy 

menu: Nastavení -> Nastavení analýzy -> Analýza

· přidána možnost Požadujte přípravu k práci řidičem, která trvá alespoň 1 min. po

denním/týdenním odpočinkovém období

· možnost Pracovní doby 6hod. bez přestávky byla změněna na požadovaná přestávka na

6h práce a požadovaná přestávka během denní doby řízení vozidla

· možnost Považovat řízení OUT za jinou práci byla změněna na Jízdu OUT

zaznamenanou řidičem, považujte jako "jinou práci"

· byla přidána možnost Jízdu OUT označenou řidičem, považujte jako "jinou práci"

· v sekci Vykazovat přestupky byla přidána možnost volby typu zaměstnaneckého poměru

řidičů, kteří mají být kontrolování během analýzy porušení

· byla také přidána možnost nastavení nočních hodin pro vybranou přepravní položku

· byla přidána možnost Žádná 15minutová přestávka během delší než 6hodinové práce

Zpráva změněných činností 

menu: Reporty -> Další výkazy -> Zpráva změněných činností
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· přidáno Zpráva změněných činností

Kontrola vozidla podle údajů na tachografu

menu: Reporty -> Další výkazy -> Kontrola vozidla

· byly provedeny změny ve sloupcích podrobného hlášení, analytického hlášení a skutečných

údajů

Vzhled záznamového listu

menu: Okno náhledu/editace kotouče -> Náhled načtení

· Byla přidána možnost oddalování a přibližování pohledu na záznamový list pomocí

tlačítek: , , 

menu: Okno náhledu/editace kotouče

· byla přidána možnost zadání koncového a počátečního umístění

Denní diagram řidiče, Týdenní diagram a Měsíční diagram 

menu: Okno náhledu/editace dne z karty řidiče -> Náhled a editace údajů

· byla přidána funkce přidávání aktivit se schopností definovat konkrétní hodiny v denním

grafu

menu: Reporty -> Týdenní diagram oraz Měsíční diagram

· po najetí na událost se v týdenním a měsíčním grafu zobrazí informace o tom, zda je

událost z záznamového listu nebo digitálního souboru

menu: Okno náhledu/editace dne z karty řidiče -> Náhled a editace údajů oraz menu: Reporty -> Týdenní
diagram i Měsíční diagram

· do denního, týdenního a měsíčního grafu byla přidána možnost vložit období, ve kterém

vozidlo / řidič jede v souladu se smlouvou AETR

· pod denním grafem a v záložce Shrnutí byly vedle týdenního a měsíčního grafu přidány

tabulky, ve kterých jsou zobrazeny jízdní období OUT a AETR

menu: Reporty -> Týdenní diagram

· do týdenního grafu vedle data byly přidány ikony  a  informující o dovolené a

nemocenské 

Období AETR 

menu: Reporty -> Týdenní diagram i Měsíční diagram

· bylo zavedeno označení období AETR na týdenním a měsíčním grafu [ ]

Kopie silniční kontroly  
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menu: Probíhající kontrola 

· Na hlavní stránce kontroly byla přidána možnost provedení kopie kontroly 

· byla přidána možnost obnovení kopie kontroly k hlavní kontrole

Označení kontroly jako úplná 

menu: Panel nástrojů

· bylo přidáno tlačítko  , kterým je možné označit kontrolu jako úplnou

Důvěrné informace  

menu: Kontroly -> Nová kontrola

· byla přidána možnost Označte všechny údaje řidičů jako důvěrné (ve výkazech), která

umožňuje skrýt osobní údaje řidičů ve výkazech

Report průměrný týdenní pracovní doba řidiče – podrobný 

menu: Reporty -> Porušení a manipulace -> Podrobný report

· bylo přidáno zobrazování absence ve sloupci Doba jiné práce

Chybějící údaje o řidiči a vozidlu 

menu: Reporty -> Chybějící údaje o řidiči a vozidlu

· byla přidána možnost zobrazení chybějících dat delších nebo kratších než zvolené časové

období 

· byla přidána možnost vykazovat manuální záznamy v menším počtu hodin než X

Druh zaměstnaneckého poměru  

menu: Řidič -> Přidat i Editovat

· v okně pro přidávání nového řidiče a v okně editace řidiče, byla přidána možnost volby

druhu zaměstnaneckého poměru

menu: Reporty -> Porušení a manipulace / Kontrolní report

· Na seznamu porušení a kontrolním výkazu jsou skryta porušení mimo rozsah zaměstnání

menu: Reporty -> Porušení a manipulace

· bylo přidáno zobrazení typu zaměstnaneckého poměru v seznamu porušení pro každé

porušení pro „pracovní dobu“



Nejnovější aktualizování
7

Nepřítomnost 

menu: Řidič -> Přidat i Editovat

· v okně pro přidávání řidiče a editace řidiče, byla přidána možnost přidávání období

absence

Porušení a manipulace 

menu: Reporty -> Porušení a manipulace

· byla přidána možnost volby řidičů, pro které budou generovány porušení

Řidič 

menu: Řidič -> Editovat a Řidič -> Přidat

· na editaci řidiče byl přidán seznam s možností přidávání nemocenské a dovolené.

· v okně editace řidiče a v okně přidávání nového řidiče byla přidána sekce Analytické

nabídky, která byla přenesena z hlášení Porušení a manipulace

menu: Řidič -> Přidat -> Analytické nabídky

· byla zavedena možnost přidávání rozsahů, ve kterých platí výjimka pro možnosti

umožňovat týdenní doby odpočinků do 12 dnů (čl. 29 nař. 1073/2009)

Import údajů ze souboru 

menu: Údaje -> Import údajů ze souboru

· byla přidána možnost Import údajů ze souboru, která umožňuje importovat události ze

souboru do programu  

Kontrola vozidla podle údajů na tachografu - podrobná (analytická)  

menu: Reporty -> Další výkazy -> Kontrola vozidla

· byla přidána počáteční a konečná lokalizace

Údaje z digitálních tachografů 

menu: Údaje -> Údaje z digitálních tachografů

· byla přidána možnost úpravy políčekDatum poruchy tachografu a Datum příští kalibrace

Připojení poznámek k výkazu porušení a manipulace  

menu: Reporty -> Porušení a manipulace



Nejnovější aktualizování
8

· v okně generování sestav byly přidány dvě možnosti: Připojit poznámky porušení a

Připojit poznámky ke kontrole

· byla zavedena možnost pohybování se po kontrolním okně, i když je otevřen formulář pro

úpravu poznámek otevřený v záložce porušení ( )

Země registrace vozidla 

menu: Vozidlo -> Přidat / Editovat

· byla přidána možnost volby vozidla ze seznamu v okně přidávání a editace vozidla

Nová jazyková možnost programu

· byla přidána švédská jazyková verze programu

(menu: Nastavení -> Nastavení programu ) 

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

Švédský sazebník  

· byl přidán švédský sazebník

Maďarský sazebník 

· byl přidán maďarský sazebník
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