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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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Nuskaitymo santraukos langas 

(izvēlne: Dati -> Saņemt -> Atvērt no faila)

· Lasišanas kopsavilkuma logā, lejupielādējot datus no faila, tika pievienota opcija Rādīt

tikai bojātu;

· tika pievienota konteksta izvēlne, kas ļauj atlasīt/noņemt visu lasītu failu atlasi.

Aktīvo autovadītāju / automašīnu filtrēšana 

(izvēlne: Vadītājs -> Labot un Transportlīdzeklis -> Labot)

· Vadītāju un automašīnu rediģēšanas logā tika pievienotas opcijas: Rādīt tikai aktīvos

šoferus un Rādīt tikai aktīvos transportlīdzekļus.

Izmaiņas automašīnas rediģēšanas logā 

(izvēlne: Transportlīdzeklis -> Pievienot un Labot)

· Vērtības vienības mainītas no kilogramiem uz tonnām;

· pievienots cits automašīnas tips - Piekabe.

Izmaiņas vadītāja rediģēšanas logā 

(izvēlne: Vadītājs -> Pievienot un Labot)

· Izmaiņas vadītāja rediģēšanas logā;

(izvēlne: Vadītājs -> Dzēst)

· izmaiņas vadītāju noņemšanā.

Jaunas opcijas iestatījumos 

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi)

· Administratoram ir pievienota opcija atvērt analīzes iestatījumus no loga Pārbaudes

izvēlne;

· administrators var saglabāt iestatījumus kā noklusējuma iestatījumus;

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze)

· pievienota jauna opcija Pieņemt iknedēļas atpūtu, kas uzņemta vēlu, maksimāli līdz

24h;
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(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi)

· pievienota opcija Lejupielādējot digitālos datus, saglabājiet katru draiveri / automašīnu

kā jaunu.

Digitālā tahogrāfa un viedo tahogrāfa datu skatīšanas logs  

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

· Pievienota daļa Sensoru pārošana, kas satur šo informāciju: Pirmās sensora iestatīšanas

datums, kustības sensora sērijas numurs, sensora apstiprinājuma numurs.

· Pievienota daļa GNSS iekārtas identifikācija ar transportlīdzekļa bloku, kas sniedz

informāciju par Sērijas numuru un Apstiprinājumu numuru saskaņā ar izvēlēto

savienojuma datumu.

· Pievienota daļa Plombas, kas sniedz informāciju par Plombas piestiprināšanu un to

Identifikācijas numuriem.

Jaunas atskaites 

(izvēlne: Atskaites -> Papildus atskaites -> Tahogrāfā izmantoto karšu saraksts)

· Pievienota atskaite Tahogrāfā izmantoto karšu saraksts, kas satur sarakstu ar informāciju

par tahogrāfā izmantotajām kartēm.

 (izvēlne: Atskaites -> Papildus atskaites -> Pirmie tahogrāfu lietojumi kartē)

· Pievienota atskaite Pirmie tahogrāfu lietojumi kartē, kas satur tahogrāfu, kuros vadītājs

izmantojis karti, datu sarakstu.

Ieraksti no valstīm

(izvēlne: Atskaites -> Mēneša grafiks)

· Mēneša diagrammai ir pievienots darbu sākšanas / pabeigšanas valsts ierakstu simbolu

attēlojums - tas atvieglos jaunu pārkāpumu pārbaudi.
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Mobilitātes pakete

Izmaiņas, kas saistītas ar mobilitātes paketes ienākšanu:

Norādījumi komandā

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

· Pievienota opcija atzīmēt komandas noradījumus, kas netiks iekļauti pārtraukumā,

ikdienas diagrammā no vadītāja kartes;

· ikdienas diagrammā noklikšķinot ar labo peles pogu komandas noradījumiem tika

pievienota opcija Nav iekļauts pārtraukumā;

(izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks)

· Dienas, nedēļas un mēneša grafikā ekipāžas pieejamība netiek ieskaitīta līdz

pārtraukuma pievienošanai.

Divas saīsinātas iknedēļas atpūtas ārzemēs 

· Atkāpjoties no tā, autovadītājs, kurš veic starptautiskas kravas pārvadājumus, var paņemt

divus secīgus saīsinātus iknedēļas atpūtas laikposmus, ja nākamajās divās nedēļās viņš

izmantos divus regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus.

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze)

· Tika pievienota opcija: Analizējot divus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikus, ņemiet

vērā valsts un GNSS ierakstu atrašanās vietu;

(izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks)

· pievienota kompensācijas par dubulto iknedēļas atpūtas saīsinājumu parādīšana

iknedēļas un mēneša diagrammā;

(izvēlne: Vadītājs -> Pievienot un Labot)

· autovadītāja pievienošanas/rediģēšanas logā tika pievienota iespēja izvēlēties valsti,

kurā atrodas uzņēmuma mītne (DALĪBVALSTS:).

Atgriešana darba devēja mītnes valstī vienreiz četrās nedēļās 

· Transporta uzņēmumam būtu jāorganizē autovadītāju darbs tā, lai viņi katrā četru

nedēļu laikposmā varētu atgriezties vismaz vienai regulārai iknedēļas atpūtai darba

devēja mītnes dalībvalstī vai vadītāja dzīvesvietā.
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(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi)

· Pievienots jauns pārkāpums: Nav atgriešanās iknedēļas atpūtā dzīvesvietas valstī.

Iknedēļas atpūtas izmantotas transportlīdzeklī 

· Regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus transportlīdzeklī nevar izmantot. Tie jāizmanto

piemērotā izmitināšanas vietā, kas aprīkota ar piemērotu izmitināšanu un sanitāriem

apstākļiem.

(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi)

· Pievienots jauns pārkāpums: Regulāra iknedēļas atpūta, kas savākta transportlīdzeklī;

· dzēsts pārkāpums: Karte ievietota tahogrāfā iknedēļas atpūtas laikā;

(izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks)

· iknedēļas un mēneša diagrammā tika pievienota nozīmēšana pārkāpums par regulāru

iknedēļas atpūtu paņemtu transportlīdzeklī;

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Pielaide)

· tika pievienota opcija:Pieņemiet ievietoto tahogrāfa karti X min. atpūtas sākumā un

beigās;

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> Analīze) 

· Pievienota izvēle: Parādiet pārkāpumu saskaņā ar regulāru atpūtu transportlīdzekļa

kabīnē.

Atpūtas uz prāmjiem 

· Pievienots izņēmums no Regulas (ES) Nr. 561/2006 8. panta, kas ļauj vadītājam pārtraukt

divreiz dienā uz prāmja paņemto regulāro ikdienas un iknedēļas atpūtu, veicot darbības,

kas kopumā nepārsniedz vienu stundu.

(izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks un Mēneša grafiks)

· Iknedēļas un mēneša diagrammā pievienota ikdienas atpūtas uz prāmja segmentu

atzīmēšana.

Ceļošana uz mājām

· Pievienots izņēmums no Regulas (ES) Nr. 561/2006 6. panta 1. un 2. punkta un 8. panta 2.

punkta, kas ļauj vadītājam pagarināt dienas un nedēļas braukšanu par vienu stundu tieši
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pirms atpūtas mītnes valstī vai divām stundām tieši pirms regulāras iknedēļas atpūtas

mītnes valstī pēc papildu 30 minūšu pārtraukuma.

· Ja vadītājs pagarina braukšanu saskaņā ar atkāpi, tiek parādīts dienas/nedēļas darba

laika pārkāpums, bet pēc noklusējuma tas būs nepieņemts.

· Atpūta, kas saņemta pārāk vēlu, arī tiks uzskatīta par nepieņemtu.
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