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Lista zmian

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści
wymaga 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
dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne
szkody ekonomiczne 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
programu innej od wersji instrukcji.
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Wersja 6.0.1

 Kraj rejestracji pojazdu dla tachografów 2 generacji 

(menu: okno podglądu danych z tachografu cyfrowego / smart tachografu -> Informacje ogólne i dane
techniczne )

· dla smart tachografów ukryto pole z krajem rejestracji pojazdu

Automatyczne dodawanie kierowcy 

(menu: Dane -> Import danych z pliku )

· wprowadzono automatyczne dodawanie kierowcy podczas Importu danych z pliku

Posumowanie liczby naruszeń według wagi 

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje )

· pod listą naruszeń i na końcu raportu naruszeń dodano informację z podsumowaniem

liczby naruszeń wg wagi

Format raportów 

(menu: Raporty )

· wprowadzono generowanie raportów w formacie PDF/A

Odstępstwa na czas kwarantanny 

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje )

· wprowadzono kolorystyczne oznaczanie naruszeń ze względu na odstępstwa związane z

COVID-19 w poszczególnych państwach

· dodano listę tymczasowych odstępstw

Lokalizacja GNSS - Licencja Expert

(menu: Raporty -> Lokalizacja GNSS )

· dla Licencji Expert udostępniono Porównanie czasu jazdy i kilometrów na mapie jako

Lokalizacja GNSS w celu pokazywania pozycji pochądzących z tachografów 2 generacji

Logowanie zintegrowane z systemem Windows - Szwecja
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(menu: Logowanie do programu )

· wprowadzono możliwość logowania do programu za pomocą przycisku Integrated login

Naruszenia i manipulacje - Szwecja

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje )

· raport dostosowano do wymogów Szwecji

Wersja 6.0.0

Główne okno kontroli 

menu: Zakładka "Bieżąca kontrola"

· tabelkę z brakami danych ( ) przeniesiono na miejsce obok naruszeń kierowców

· na głównym oknie kontroli dodano listę aktywnych samochodów, a obok nich ikonki

 oraz  umożliwiające wyświetlenie wykresu tygodniowego lub miesięcznego dla

wybranego samochodu

Nowe opcje w ustawieniach programu 

menu: Ustawienia -> Ustawienia programu

· dodano opcję Pokaż kontrolowany okres na raportach, która pozwala na wyświetlanie

kontrolowanego okresu na raportach

· dodano opcję automatycznie generuj naruszenia po wczytaniu odczytów, która pozwala

na generowanie naruszeń po zapisie plików

· dodano opcję Zapisz odczyty cyfrowe w katalogu kontroli, która umożliwia zapisywanie

plików cyfrowych w katalogu kontroli

· dodano opcję Pokaż okno podsumowania podczas zapisu danych z odczytów

cyfrowych, której zaznaczenie powoduje wyświetlenie okna z możliwością wyboru plików

do importu podczas importu danych

Nowe opcje w ustawieniach analizy 

menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Analiza

· dodano opcję Wymagaj przygotowania do pracy przez kierowcę trwającego conajmniej

1 min po dziennym/tygodniowym okresie odpoczynku
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· opcję Czasu pracy 6h bez przerwy podzielono na przerwa wymagana do 6h pracy oraz

przerwa wymagana w dziennym okresie prowadzenia pojazdu

· opcję Jazdę OUT traktuj jako "inna praca" zmieniono na Jazdę OUT zarejestrowaną

przez kierowcę traktuj jako "inna praca"

· dodano opcję Jazdę OUT oznaczoną przez użytkownika traktuj jako "inna praca"

· w sekcji Wykazuj przekroczenia dodano możliwość wyboru rodzaju zatrudnienia

kierowców, którzy mają być sprawdzani podczas analizy naruszeń

· dodano również możliwość ustawienia godzin nocnych dla wybranego przedmiotu

przewozu

· dodano opcję Brak przerwy 15-minutowej w każdym okresie 6 godzin pracy 

kontrola drogowa - Szwecja 

menu: Kontrola -> Nowa kontrola

· kontrola drogowa jest niedostępna dla Szwecji

kontrola w przedsiębiorstwie - Szwecja 

menu: Kontrola -> Nowa kontrola

· kontrola w przedsiębiorstwie została podzielona na:

· kontrolę czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku

· kontrolę czasu pracy

Protokół kontroli drogowej - Szwecja

menu: Raporty -> Protokół kontroli drogowej

· protokół kontroli drogowej jest niedostępny dla Szwecji

Raport statystyczny - Szwecja

menu: Menu kontroli

· dodano Raport statystyczny STA w menu kontroli, który zawiera statystyki dla otwartych

kontroli

Raport zamienionych czynności 

menu: Raporty -> Raporty dodatkowe -> Raport zamienionych czynności

· dodano Raport zamienionych czynności

Raport podsumowania naruszeń - Szwecja 
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menu: Naruszenia i manipulacje

· dodano Raport podsumowania naruszeń

Raport szczegółowe dane kierowcy - Szwecja 

menu: Kontrola -> Edycja/podgląd wybranej kontroli i Raporty -> Szczegółowe dane kierowcy

· dodano Raport szczegółowe dane kierowcy

Kontrola samochodu wg wskazań tachografu

menu: Raporty -> Raporty dodatkowe -> Kontrola samochodu

· wprowadzono zmiany w kolumnach raportu szczegółowego, analitycznego oraz dat

rzeczywistych

Dodawanie notatek - Szwecja

menu: Pasek narzędziowy

· w menu progrmau dodano przycisk  umożliwiający tworzenie notatek dla całej kontroli

Widok wykresówki

menu: Okno podglądu/edycji wykresówki -> Podgląd odczytu

· dodano możliwość przybliżania i oddalania widoku wykresówki używając przycisków: ,

, 

menu: Okno podglądu/edycji wykresówki

· dodano możliwość wprowadzenia lokalizacji końcowej oraz lokalizacji początkowej

Wyświetlanie rewersu wykresówki - Szwecja

menu: Okno podglądu/edycji wykresówki -> Podgląd odczytu

· dodano możliwość wyświetlania rewersu wykresówki

Wykres dzienny, Wykres tygodniowy oraz Wykres miesięczny 

menu: Okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy -> Podgląd i edycja danych

· dodano funkcję dodawania aktywności z możliwością definiowania konkretnych godzin

na wykresie dziennym 

menu: Raporty -> Wykres tygodniowy oraz Wykres miesięczny
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· po najechaniu na zdarzenie na wykresie tygodniowym i miesięcznym wyświetlana jest

informacja czy dane zdarzenie pochodzi z wykresówki czy pliku cyfrowego

menu: Okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy -> Podgląd i edycja danych oraz menu: Raporty -> Wykres
tygodniowy i Wykres miesięczny

· na wykresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym dodano możliwość wstawienia

okresów, w których samochód/kierowca jeździ zgodnie z umową AETR

· pod wykresem dziennym oraz w zakładce Podsumowanie obok wykresu tygodniowego i

miesięcznego dodano tabelki, w których wyświetlane są okresy jazdy OUT i AETR

menu: Raporty -> Wykres tygodniowy

· na wykresie tygodniowym obok daty dodano ikonki  oraz  informujące o urlopie i

zwolnieniu chorobowym

Okres AETR 

menu: Raporty -> Wykres tygodniowy i Wykres miesięczny

· wprowadzono oznaczanie okresów AETR na wykresie tygodniowym i miesięcznym [ ]

Kopia kontroli drogowej 

menu: Bieżąca kontrola 

· na stronie głównej kontroli dodano opcję wykonania kopii kontroli

· dodano możliwość przywrócenia kopii kontroli do kontroli głównej

Oznaczanie kontroli jako kompletna 

menu: Pasek narzędziowy

· dodano przycisk  , którym można oznaczyć kontrolę jako kompletną

Dane poufne 

menu: Kontrola -> Nowa kontrola

· dodano opcję Oznacz wszystkie dane kierowców jako poufne (na raportach), która

pozwana ukryć dane personalne na raportach

Raport przeciętny tygodniowy czas pracy kierowcy - szczegółowy 

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje -> Raport szczegółowy
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· dodano wyświetlanie absencji w kolumnie Czas innej pracy

Brakujące dane kierowcy i pojazdu 

menu: Raporty -> Brakujące dane kierowcy i pojazdu

· dodano opcję ustawienia wyświetlania braków danych dłuższych lub krótszych niż wybrany

okres czasu 

· dodano opcję wykazywania wpisów manualnych poniżej X godzin

Dane kontroli - Szwecja 

menu: Kontrola -> Nowa kontrola

· przy zakładaniu nowej kontroli dodano opcję Pobierz dane kontroli, która umożliwia

pobranie danych z Storage System

menu: Bieżąca kontrola 

· na okno strony startowej dodano guzik Synchronizuj dane kontroli, która umożliwia

synchronizację danych z Storage System

 Typ zatrudnienia 

menu: Kierowca -> Dodaj i Edytuj

· w oknie dodawania nowego kierowcy i w oknie edycji kierowcy dodano możliwość

wybrania typu zatrudnienia 

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje / Raport kontrolny

· na liście naruszeń i raporcie kontrolnym ukrywane są naruszenia poza zakresem

zatrudnienia

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje

· dodano wyświetlanie typu zatrudnienia pracownika na liście naruszeń przy każdym

naruszeniu dla "czasu pracy"

Nieobecność 

menu: Kierowca -> Dodaj i Edytuj

· w oknie dodawania kierowcy i edycji kierowcy dodano możliwość wstawiania okresów

nieobecności

Raporty - Szwecja 

menu: Raporty

· zastosowano wspólny szablon dla wszystkich raportów
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Naruszenia i manipulacje - Szwecja

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje

· dodano kolumnę zawierającą podstawę prawną naruszenia i numer naruszenia

· usunięto kolumny L.p. oraz Prom

· dodano nowe typy naruszeń

· na liście naruszeń w kolumnie Naruszenie dodano status Nowe

· na belce pod listą naruszeń dodano trzy pola: kwota naruszeń wyliczonych z taryfikatora,

obniżenie kary oraz suma końcowa

· dodano możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania naruszeń dla użytkowników z

odpowiednimi uprawnieniami

Analiza danych według wybranego typu kontroli - Szwecja 

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje

· dla kontroli czasu jazdy nie są analizowane naruszenia z czasu pracy

· dla kontroli czasu pracy są analizowane naruszenia z czasu pracy

Naruszenia i manipulacje 

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje

· dodano możliwość wyboru kierowców dla których generowane będą naruszenia

Naruszenia - Szwajcaria 

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje

· wprowadzono nowy typ naruszenia po 5,5h pracy dla analizy według ARV2

· wprowadzono nowy typ naruszenia po 6h pracy dla analizy według ARV1

Kierowca 

menu: Kierowca -> Edytuj i Kierowca -> Dodaj

· na edycji kierowcy dodano listę z możliwością dodawania zwolnienia chorobowego i

urlopu

· w oknie edycji kierowcy oraz w oknie dodawania nowego kierowcy dodano sekcję Opcje

analizy naruszeń, która została przeniesiona z raportu Naruszenia i manipulacje

menu: Kierowca -> Dodaj -> Opcje analizy

· wprowadzono możliwość dodawania zakresów w których obowiązuje odstępstwo dla opcji

pozwalaj na odpoczynki tygodniowe co 12 dni (art. 29 rozp. 1073/2009)
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Import danych z pliku 

menu: Dane -> Import danych z pliku

· dodano opcję Import danych z pliku, która pozwala na import zdarzeń z pliku do

programu 

Uprawnienia użytkownika - Szwecja 

menu: Użytkownik -> Dodaj

· na oknie dodawania nowego użytkownika i edycji użytkownika dodano możliwość wyboru

poziomu uprawnień

Kontrola samochodu wg wskazań tachografu - szczegółowy (analityczny) 

menu: Raporty -> Raporty dodatkowe -> Kontrola samochodu

· dodano lokalizaję początkową oraz lokalizację końcową

Dane z tachografów cyfrowych 

menu: Dane -> Dane z tachografów cyfrowych

· dodano możliwość edycji pól Data awarii tachografu oraz Data następnej kalibracji

Dołączanie notatek na raporcie naruszeń i manipulacji 

menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje

· w oknie generowania raportu dodano dwie opcje: Dołącz notatki naruszeń oraz Dołącz

notatki kontroli

· wprowadzono możliwość poruszania się po oknie programu nawet jeśli jest otwarty

formularz edycji notatki wywołany na zakładce naruszeń ( )

Eksport kontroli - Francja 

menu: Kontrola -> Eksportuj wybrane kontrole

· zmieniono opcje eksportu kontroli na Exporter vers TachoScan Control Administrateur

et vers Greco

Kraj rejestracji pojazdu 

menu: Samochód -> Dodaj / Edytuj
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· dodano możliwość wybierania kraju rejestracji samochodu z listy na oknie dodawania i

edycji pojazdu

Nowa opcja językowa programu

· dodano  szwedzką wersję językową programu

(menu: Ustawienia -> Ustawienia programu ) 

· dodano możliwość wyboru języka szwedzkiego (Wybierz język programu i taryfikator)

Taryfikator szwedzki 

· dodano taryfikator szwedzki

Walidacja numaru sprawy - Szwecja 

menu: Kontrola -> Nowa kontrola

· wprowadzono walidację numeru sprawy z systemem Szwedzkiej Agencji Transportu

(Transport Styrelsen) oraz wyświetlanie numeru sprawy na kontroli

Wysyłanie raportów - Szwecja 

menu: Raporty

· dodano możliwość wysyłania raportów do Szwedzkiej Agencji Transportu - aby wysłać

raport należy kliknąć , a następnie wybrać drugą opcję z listy:

Taryfikator węgierski 

· dodano taryfikator węgierski
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