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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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Versija 6.0.1

 2 kartos tachografų transporto priemonės registracijos šalis 

(meniu: Duomenų iš skaitmeninio tachografo / išmaniųjų tachografo peržiūros langas -> Bendrieji ir techniniai

duomenys )

· paslėptas laukas su transporto priemonės registracijos šalimi išmaniesiems tachografams

Automatinis vairuotojo pridėjimas 

(meniu: Data -> Duomenų importas iš rinkmenos )

· įvestas automatinis vairuotojo pridėjimas Duomenų importas iš rinkmenos

Pažeidimų skaičiaus suvestinė pagal sunkumą 

(meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai

· prie pažeidimų sąrašo ir pranešimo apie pažeidimus pabaigoje buvo pridėta informacija su

pažeidimų skaičiaus suvestine pagal sunkumą

Ataskaitos formatas 

(meniu: Ataskaitos )

· įvesta formatuoti ataskaitas PDF/A formatu

Karantino leidžiančios nukrypti nuostatos 

(meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai

· 2020-03-18 r. – 2020.04.16 laikotarpiui pridėta 6-7 str. (Reglamentas (EB) nr. 561/2006)

nukrypti leidžianti nuostata - COVID-19 dėl karantino laiko

GNSS lokalizavimas – „Expert“ licencija

(meniu: Ataskaitos -> GNSS lokalizavimas )

· „Expert“ licencijai prieinamas Lyginti važiavimo laiką ir atstumą žemėlapyje kaip GNSS

lokalizavimas siekiant parodyti padėtis, gautas iš 2 kartos tachografų

Versija 6.0.0

Pagrindinis priežiūros langas 
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meniu: Skirtukas "Dabartinis patikrinimas"

· lentelę su duomenų trūkumais ( ) perkelta į vietą prie vairuotojų pažeidimų

· pagrindiniame priežiūros lange pridėta aktyvių mašinų sąrašą, o prie jų ženkliukų 

bei , kurie leidžia rodyti savaitės ar mėnesio diagramą pasirinktai mašinai

Naujos galimybės programos nustatymuose 

meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos

· pridėta parinktį Rodyti kontroliuojamą laikotarpį ataskaitose, kuri leidžia rodyti

kontroliuojamą laikotarpį ataskaitose

· pridėta parinktį automatiniai generuoti pažeidimus perkelius duomenims, kuri leidžia

generuoti pažeidimus įrašius rinkmenas

· pridėta parinktį Įrašyti skaitmeninius rodmenis kontrolės aplanke, kuri leidžia įrašyti

skaitmenines rinkmenas priežiūros kataloge

· pridėta parinktį Rodyti apibendrinimo langą duomenų iš skaitmeninių nuskaitymų

užrašymo metu, kurios pažymėjimas rodo langą, kur galima parinkti rinkmenas importui

importuojant duomenis

Naujos galimybės analizės nustatymuose 

meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> Analizė

· pridėta parinktį Reikalauti vairuotojo, esančio bent 1 min. po kasdienio/kassavaitinio

poilsio laikotarpio, pasiruošimo darbui

· parinktį 6h trukmės nepertraukiamas darbo laikas pakeista į pertrauka būtina 6 valandų

darbui bei pertrauka būtina kasdienio vairavimo trukmę

· parinktį Traktuoti IŠV. vairavimą „kitais darbais“ pakeista į Vairuotojo užregistruotą

OUT vairavimą laikyti "kitu darbu"

· pridėta parinktį Vartotojo pažymėtą OUT vairavimą laikyti "kitu darbu"

· sekcijoje Rodyti pažeidimus pridėta galimybę pasirinkti vairuotojų, kurie bus patikrinami

analizuojant pažeidimus, užimtumo rūšį

· pridėta taip pat galimybę nustatyti nakties valandas pasirinktam vežimo objektui

· pridėta parinktį Nėra 15 minučių pertraukos kiekvieną 6 valandų darbo laikotarpį

Pakeistų veiksmų ataskaita 

meniu: Ataskaitos -> Papildomos ataskaitos -> Pakeistų veiksmų ataskaita

· pridėta Pakeistų veiksmų ataskaita
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Automašinos kontrolė pagal tachografo rodmenis

meniu: Ataskaitos -> Papildomos ataskaitos -> Mašinos kontrolė

· įvesta pakeitimų išsamios, analitinės bei faktinių datų ataskaitos stulpeliuose

Widok wykresówki

meniu: Registracijos lapo peržiūros / redagavimo langas -> Registracijos lapo peržiūra

· pridėta galimybę priartinti ir nutolinti registracijos lapo rodinį naudojant mygtukus: , ,

menu: Registracijos lapo peržiūros / redagavimo langas

· pridėta galimybę įvesti pradinę ir galutinę vietą

Vairuotojo dienos grafikas, Kassavaitinė diagrama bei Mėnesinė diagrama 

meniu: Dienos iš vairuotojo kortelės peržiūros / redagavimo langas -> Peržiūra ir duomenų redagavimas

· pridėta funkciją pridėti aktyvumą su galimybe apibrėžti konkrečias valandas dienos

diagramoje 

meniu: Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama bei Mėnesinė diagrama

· užvedus ant įvykio savaitės ir mėnesio diagramos rodoma informacija, ar tam tikras įvykis

yra iš registracijos lapo ar skaitmeninės rinkmenos

meniu: Dienos iš vairuotojo kortelės peržiūros / redagavimo langas -> Peržiūra ir duomenų redagavimas bei

meniu: Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama i Mėnesinė diagrama

· dienos, savaitės ir mėnesio diagramoje pridėta galimybę įtraukti laikotarpius, kai

automašina/vairuotojas važiuoja pagal AETR sutartį

· po dienos diagrama bei žymėje Apžvalga prie savaitės ir mėnesio diagramoje pridėta

lentelių, kuriose rodomi OUT ir AETR vairavimo laikotarpiai

meniu: Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama

· savaitės diagramoje prie datos pridėta ženkliukus  bei  informuojantys apie

atostogas ir laikinamojo nedarbingumo atostogas

AETR laikotarpių 

meniu: Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama i Mėnesinė diagrama

· įvesta AETR laikotarpių žymėjimą savaitės ir mėnesio diagramoje [ ]

Kontrolės kelyje kopija 

meniu: Dabartinis patikrinimas 
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· kontrolės pagrindiniame puslapyje pridėta kontrolės kopijos atlikimo parinktį 

· pridėta galimybę atkurti kontrolės kopiją į pagrindinę kontrolę 

Kontrolės pažymėjimas kaip išsami  

meniu: Įrankių juosta

· pridėta mygtuką  , kuris gali pažymėti kontrolę kaip išsami

Konfidencialūs duomenys  

meniu: Kontrolė -> Naujas patikrinimas

· pridėta parinktį Pažymėti visus vairuotojų duomenis kaip konfindencialūs (ataskaitose),

kuri leidžia slėpti asmens duomenis ataskaitose

Vairuotojo vidutinio savaitės darbo laiko ataskaita - detali 

meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai -> Vairuotojo vidutinio savaitės darbo laiko ataskaita - detali 

· pridėta nebuvimo rodymą stulpelyje Darbo, bet ne vairavimo laikas

Trūkstami vairuotojo ir automobilio duomenys 

meniu: Ataskaitos -> Trūkstami vairuotojo ir automobilio duomenys

· pridėta galimybę nustatyti duomenų ilgesnių arba trumpesnių nei pasirinktas laikotarpis

trūkumus 

· pridėta rankinių įrašų žemesnių nei X val. parodimo parinktį

Užimtumo tipas 

meniu: Vairuotojas -> Įtraukti ir Redaguoti

· naujo vairuotojo pridėjimo ir vairuotojo redagavimo lange pridėta galimybę pasirinkti

užimtumo tipą

meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai / Patikr. atask.

· pažeidimų sąraše ir kontrolės ataskaitoje slėpiami pažeidimai nepriklausantys užimtumo

sričiai

meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai

· pridėta darbuotojo užimtumo tipo rodymą pažeidimų sąraše kiekvienam „darbo laiko“

pažeidimui
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Nebuvimas 

meniu: Vairuotojas -> Įtraukti ir Redaguoti

· vairuotojo pridėjimo ir vairuotojo redagavimo lange pridėta galimybę įvesti nebuvimo

laikotarpius

Vairuotojų pažeidimai 

meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai

· pridėta galimybę pasirinkti vairuotojus, kuriems bus generuojami pažeidimai

Vairuotojas 

menu: Vairuotojas -> Redaguoti ir Vairuotojas -> Įtraukti

· vairuotojo redagavimo lange pridėta sąrašą, kuriame galima pridėti laikinojo

nedarbingumo atostogas ir atostogas

· vairuotojo redagavimo ir naujo vairuotojo pridėjimo lange pridėta sekciją Analizės

parinktys, kuri buvo perkelta iš ataskaitos Vairuotojų pažeidimai

· meniu: Vairuotojas -> Įtraukti -> Analizės parinktys

· įvesta galimybę pridėti diapazonus, kuriuose galioja išimtis parinkčiai Leisti kassavaitinius

poilsio laikotarpius po (iki) 12 dienų (29 str., reg. 1073/2009)

Duomenų importas iš rinkmenos 

meniu: Data -> Duomenų importas iš rinkmenos

· pridėta parinktį Duomenų importas iš rinkmenos, kuri leidžia importuoti įvykius iš

rinkmenos į programą  

Automašinos kontrolė pagal tachografo rodmenis - detalus (analitinis)  

meniu: Ataskaitos -> Papildomos ataskaitos -> Mašinos kontrolė

· pridėta pradinę vietą bei galutinę vietą

Skaitmeninio tachografo duomenys 

meniu: Data -> Skaitmeninio tachografo duomenys

· pridėta galimybę redaguoti laukus Tachografo gedimo data bei Kito kalibravimo data

Užrašų pridėjimas prie pažeidimų ir manipuliacijų ataskaitos 
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meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai

· ataskaitos generavimo lange pridėta dvejas parinktis: Pridėti pažeidimų užrašus bei

Pridėti kontrolės užrašus

· įvesta galimybę judėti priežiūros lange, net jeigu atverta pastabos redagavimo formą,

nurodytą pažeidimų žymėje ( )

Transporto priemonės registracijos šalis 

meniu: Transporto priemonė -> Įtraukti / Redaguoti

· pridėta galimybę pasirinkti automašiną iš sąrašo transporto priemonės pridėjimo ir

redagavimo lange

Nauja programos kalbinė versija

· pridėta programos švedų kalbos versiją

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos ) 

· pridėta galimybę pasirinkti švedų kalbą (Pasirinkti programos kalbą)

Švedijos tarifų lentelė 

· pridėta Švedijos tarifų lentelę

Vengrijos tarifų lentelė  

· pridėta Vengrijos tarifų lentelę
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