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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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Versija 6.0.1

 Transportlīdzekļa reģistrācijas valsts 2. paaudzes tahogrāfiem 

(izvēlne: Digitālā tahogrāfa un viedo tahogrāfa datu skatīšanas logs  -> Vispārējie un tehniskie dati )

· viedajiem tahogrāfiem slēpts lauks ar transportlīdzekļa reģistrācijas valsti

Automātiska vadītāja pievienošana 

(izvēlne: Dati -> Datu imports no faila )

· ieviesta automātiska vadītāja pievienošana Datu imports no faila

Pārkāpumu skaita kopsavilkums saskaņā ar smagumu 

(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi )

· zem pārkāpumu saraksta un pārkāpuma protokola beigās ir pievienota informācija ar

kopsavilkumu par pārkāpumu skaitu saskaņā ar smagumu

Ziņojumu formāts 

(izvēlne: Atskaites )

· ieviesta ziņojumu ģenerēšana PDF / A formātā

Karantīnas laika atkāpes 

(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi )

· 2020.03.18 – 2020.04.16 laika posmā pievienota 6.-7. pantu (Regula (EK) nr. 561/2006)

atkāpe - COVID-19 karantīnas laika dēļ

GNSS atrašanās vieta – “Expert” licence

(izvēlne: Atskaites -> GNSS atrašanās vieta )

· “Expert” licencei pieejams Salīdzināt vadīšanas laiku un attālumu kartē kā GNSS atrašanās

vieta, lai parādītu pozīcijas no 2. paaudzes tahogrāfiem

Versija 6.0.0

Galvenais pārbaudes logs 
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izvēlne: Cilne "Pašreizējā pārbaude"

· tabula ar datu trūkumiem ( ) pārnesta vietā blakus autovadītāju pārkāpumiem

· galvenajā pārbaudes logā pievienots aktīvu automašīnu saraksts, un blakus tām —

ikonas  un  , kas ļauj parādīt nedēļas vai mēneša diagrammu izvēlētai

automašīnai

Jaunas opcijas programmas iestatījumos 

izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi

· pievienota opcija Parādīt pārbaudāmo periodu ziņojumos, kas ļauj parādīt pārbaudītu

periodu ziņojumos

· pievienota opcija automātiski ģenerēt pārkāpumus pēc nolasījumu ielādēšanas,kas ļauj

ģenerēt pārkāpumus pēc failu saglabāšanas

· pievienota opcija Saglabāt digitālus nolasījumus pārbaudes katalogā, kas ļauj saglabāt

digitālus failus pārbaudes katalogā

· pievienota opcija Rādīt kopsavilkuma logu saglabājot nolasītos digitālos datus, kuru

atzīmējot, tiek parādīts logs, kas ļauj izvēlēties failus importēšanai datu importa laikā

Jaunas opcijas analīzes iestatījumos 

izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze

· pievienota opcija Pieprasīt autovadītāja sagatavošanu darbam, kas ilgst vismaz 1 min

pēc dienas/nedēļas atpūtas perioda

· opcija Darba laiks 6h bez pārtraukuma izmainīta uz nepieciešams pārtraukums līdz 6

stundām darba un nepieciešams pārtraukums dienas transportlīdzekļa vadīšanas

perioda

· opcija Reģistrēt OUT kā "citu darbu" ir izmainīta uz Uzskatīt autovadītāja reģistrēto

OUT braukšanu par "citu darbu"

· pievienota opcija Uzskatīt lietotāja apzīmēto OUT braukšanu par "citu darbu"

· sadaļā Rādīt pārkāpumus ir pievienota iespēja izvēlēties autovadītāju, kuri ir jāpārbauda

pārkāpumu analīzes laikā, nodarbinātības veidu

· pievienota arī iespēja iestatīt nakts laiku izvēlētajam pārvadāšanas priekšmetam

· pievienota opcija 15 minūšu pārtraukuma trūkums katrā 6 stundu darba periodā

Mainīto darbību ziņojums 

izvēlne: Atskaites -> Papildus atskaites -> Mainīto darb ību ziņojums

· pievienots Mainīto darbību ziņojums
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Automašīnas pārbaude atbilstoši tahogrāfa rādījumiem

izvēlne: Atskaites -> Papildus atskaites -> Tr.līdz. pārbaude

· ieviestas izmaiņas detalizētā, analītiskā ziņojuma un faktisko datumu slejās

Reģistrēšanas lapas skats

izvēlne: Reģistrācijas kartes skatīšanas/ labošanas logs -> Nolasīt priekšskatījumu

· pievienota iespēja palielināt un samazināt reģistrēšanas lapas skatu, izmantojot pirkstus: ,

, 

izvēlne: Reģistrācijas kartes skatīšanas/ labošanas logs

· pievienota iespēja ieviest sākuma un beigu atrašanās vietu

Vadītāja ikdienas tahogramma, Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks 

izvēlne: Skatīt/ labot dienu no vadītāja kartes loga -> Pārskats un datu rediģēšana

· pievienota aktivitātes pievienošanas funkcija ar iespēju definēt noteiktu laiku dienas

diagrammā

izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks

· pēc kursora pārvietošanas uz notikumu nedēļas un mēneša diagrammā tiek parādīta

informācija, vai šis notikums nāk no reģistrēšanas lapas vai no digitālā faila

izvēlne: Skatīt/ labot dienu no vadītāja kartes loga -> Pārskats un datu rediģēšana un izvēlne: Atskaites ->

Nedēļas grafiks i Mēneša grafiks

· dienas, nedēļas un mēneša diagrammā ir pievienota iespēja ievietot periodus, kuros

automašīna/autovadītājs brauc atbilstoši AETR līgumam

· zem dienas diagrammas un cilnē Pārskats blakus nedēļas un mēneša diagrammai ir

pievienotas tabulas, kur parādīti OUT un AETR braukšanas periodi

izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks

· nedēļas diagrammā blakus datumam ir pievienotas ikonas  un  kas informē par

atpūtas un slimības atvaļinājumiem

AETR periodu 

izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks

· ieviesta AETR periodu iezīmēšana nedēļas un mēneša diagrammā [ ]

Pārbaudes uz ceļiem kopija 

izvēlne: Pašreizējā pārbaude 
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· pārbaudes galvenajā lapā ir pievienota iespēja veikt pārbaudes kopiju

· pievienota iespēja atjaunot pārbaudes kopiju uz galveno pārbaudi

Pārbaudes kā pilnīgas apzīmēšana 

izvēlne: Rīkjosla

· pievienota poga  , ar kuru var apzīmēt pārbaudi kā pilnīgu

Konfidenciāli dati 

izvēlne: Kontrole -> Jauna pārbaude

· pievienota opcija Apzīmēt visus autovadītāju datus kā konfidenciālus (ziņojumos) kas

ļauj paslēpt personīgos datus ziņojumos

Vadītāja vidējā iknedēļas darba laika atskaite - detalizēti 

izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi -> Detalizēta atskaite

· pievienota prombūtnes rādīšana slejā Citu darbu laiks

Trūkstoši autovadītāja un transportlīdzekļa dati 

izvēlne: Atskaites -> Trūkstoši autovadītāja un transportlīdzekļa dati

· pievienota iespēja iestatīt datu trūkumu rādīšanu, kas ilgāki vai īsāki par izvēlēto laika

posmu

· pievienota iespēja parādīt manuālos ierakstus, kas īsāki par X stundām

Nodarbinātības veids 

izvēlne: Vadītājs -> Pievienot un Labot

· jauna autovadītāja pievienošanas logā un autovadītāja rediģēšanas logā ir pievienota

iespēja izvēlēties nodarbinātības veidu

izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi / Pārbaudīt atskaiti

· pārkāpumu sarakstā un pārbaudes ziņojumā tiek paslēpti pārkāpumi ārpus nodarbinātības

apjoma

izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi

· pievienota darbinieka nodarbinātības veida rādīšana pārkāpumu sarakstā pie katra

pārkāpuma “darba laikam”
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Prombūtne 

izvēlne: Vadītājs -> Pievienot i Labot

· autovadītāja pievienošanas un autovadītāja rediģēšanas logā ir pievienota iespēja ievietot

prombūtnes periodus

OUT braukšana 

izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze

·

Pārkāpumi un brīdinājumi 

izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi

· pievienota iespēja izvēlēties autovadītājus, kuriem tiek ģenerēti pārkāpumi

Vadītājs 

izvēlne: Vadītājs -> Labot un Vadītājs -> Pievienot

· autovadītāja rediģēšanas logā ir pievienots saraksts ar iespēju pievienot atpūtas un

slimības atvaļinājumus

· autovadītāja rediģēšanas logā un jauna autovadītāja pievienošanas logā ir pievienota

sadaļa Analīzes opcijas,  kas pārnesta no ziņojuma Pārkāpumi un brīdinājumi

izvēlne: Vadītājs -> Pievienot -> Analīzes opcijas

· ieviesta iespēja pievienot diapazonus, uz kuriem attiecas atkāpe no opcijas atļaut

iknedēļas atpūtas laikposmus pēc 12 dienām (Reg. 1073/2009, p. 29 )

Datu imports no faila 

izvēlne: Dati -> Datu imports no faila

· pievienota opcija Datu imports no faila, kas ļauj importēt notikumus no faila uz

programmu 

Pārsniegumu parādīšana 

izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze

·

Automašīnas pārbaude atbilstoši tahogrāfa rādījumiem — detalizētais (analītiskais) ziņojums 

izvēlne: Atskaites -> Papildus atskaites -> Tr.līdz. pārbaude
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· pievienota sākuma un beigu atrašanās vieta

Digitālā tahogrāfa dati 

izvēlne: Dati -> Digitālā tahogrāfa dati

· pievienota iespēja rediģēt lauku Tahogrāfa avārijas datums un Nākošā kalibrēšana

Piezīmju pievienošanas iespēja pārkāpumu un manipulāciju ziņojumā 

izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi

· ziņojuma ģenerēšanas logā ir pievienotas divas opcijas: Pievienot pārkāpumu piezīmes un

Pievienot pārbaudes piezīmes

· ieviesta iespēja pārvietoties pārbaudes logā, pat ja ir atvērta piezīmes rediģēšanas

veidlapa, kas izsaukta pārkāpumu cilnē ( )

Transportlīdzekļa reģistrācijas valsts 

izvēlne: Transportlīdzeklis -> Pievienot / Labot

· pievienota iespēja izvēlēties automašīnu no saraksta transportlīdzekļa pievienošanas un

rediģēšanas logā

Jauna programmas valodas versija

· pievienota programmas zviedru valodas versija

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi ) 

· pievienota iespēja izvēlēties zviedru valodu (Izvēlieties programmas valodu un tarifu

tabulu)

Zviedrijas tarifu tabula 

· pievienota Zviedrijas tarifu tabula

Ungārijas tarifu tabula 

· pievienota Ungārijas tarifu tabula
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