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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 błędy 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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Okno podsumowania odczytu 

(menu: Dane -> Pobierz -> Otwórz z pliku)

· Na oknie podsumowania odczytu podczas pobierania danych z pliku dodano opcję Pokaż

tylko uszkodzone;

· dodano menu kontekstowe umożliwiające zaznaczenie/odznaczenie wszystkich

odczytanych plików.

Filtrowanie aktywnych kierowców / samochodów 

(menu: Kierowca -> Edytuj oraz Samochód -> Edytuj)

· W oknie edycji kierowców oraz samochodów dodano opcje: Pokaż tylko aktywnych

kierowców oraz Pokaż tylko aktywne samochody.

Zmiany w oknie edycji samochodu 

(menu: Samochód -> Dodaj i Edytuj)

· Zmieniono jednostki wartości z kilogramów na tony;

· dodano kolejny typ samochodu - Przyczepa.

Zmiany w oknie edycji kierowcy 

(menu: Kierowca -> Dodaj i Edytuj)

· Wprowadzono zmiany w oknie edycji kierowcy;

(menu: Kierowca -> Usuń)

· wprowadzono zmiany w usuwaniu kierowców.

Nowe opcje w ustawieniach 

(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy)

· Dla administratora dodano możliwość otwierania ustawień analizy z okna Menu kontroli;

· dla administratora wprowadzono możliwość zapisywania ustawień jako domyślne;

(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Analiza)
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· dodano nową opcję Akceptuj odpoczynek tygodniowy odebrany za późno

maksymalnie do 24h;

(menu: Ustawienia -> Ustawienia programu)

· dodano opcję Podczas wczytywania danych cyfrowych zapisz każdego

kierowcę/samochód jako nowy.

Opisy ostrzeżeń - Węgry 

· Dodano węgierskie opisy ostrzeżeń.

okno podglądu danych z tachografu cyfrowego / smart tachografu 

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

· Dodano sekcję Parowanie czujników, w której dostępne są informacje: Data pierwszego

ustawienia czujnika, Numer fabryczny czujnika ruchu, Numer homologacji czujnika.

· Dodano sekcję Identyfikacja urządzenia GNSS z przyrządem rejestrującym, w której

dostępne są informacje o Numerze seryjnym oraz Numerze homologacji według

wybranej daty powiązania.

· Dodano sekcję Plomby, w której dostępne są informacje o Przymocowaniu plomb oraz

ich Numerach identyfikacyjnych.

Nowe raporty 

(menu: Raporty -> Raporty dodatkowe -> Zestawienie kart użytych w tachografie)

· Dodano raport Zestawienie kart użytych w tachografie, który zawiera listę z

informacjami o kartach użytych w tachografie.

 (menu: Raporty -> Raporty dodatkowe -> Pierwsze użycie tachografów na karcie)

· Dodano raport Pierwsze użycia tachografów na karcie zawierający listę z danymi

tachografów, w których kierowca użył karty.

Wpisy krajów

(menu: Raporty -> Wykres miesięczny)

· Na wykresie miesięcznym dodano wyświetlanie symboli wpisów kraju rozpoczęcia /

zakończenia pracy - ułatwi to weryfikację nowych naruszeń.
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Pakiet Mobilności

Zmiany związane z wejściem pakietu mobilności:

Dyspozycje w zespole

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

· Dodano możliwość oznaczenia w programie na wykresie dziennym z karty kierowcy

dyspozycji w zespole, które nie będą zaliczane do czasu przerwy;

· na wykresie dziennym pod prawym przyciskiem myszy dla dyspozycji w zespole dodano

opcję Nie zaliczaj do czasu przerwy;

(menu: Raporty -> Wykres tygodniowy i Wykres miesięczny)

· na wykresie dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym dodano oznaczanie

dyspozycyjności w załodze niezaliczanej do czasu przerwy.

Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza krajem 

· W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe operacje przewozu rzeczy

może wykorzystać dwa kolejne skrócone odpoczynki tygodniowe, pod warunkiem, że w

okresie następnych dwóch tygodni wykorzysta dwa regularne tygodniowe okresy

odpoczynku.

(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Analiza)

· Dodano opcję: Uwzględniaj lokalizację wpisów krajów i GNSS podczas analizy

dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych;

(menu: Raporty -> Wykres tygodniowy i Wykres miesięczny)

· dodano wyświetlanie rekompensaty za podwójne skrócenie odpoczynku tygodniowego

na wykresie tygodniowym i miesięcznym;

(menu: Kierowca -> Dodaj i Edytuj)

· w oknie dodawania/edycji kierowcy dodano możliwość wyboru państwa, w którym jest

siedziba firmy (PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE).

Powrót do kraju siedziby pracodawcy raz na cztery tygodnie 

· Przedsiębiorstwo transportowe powinno zorganizować pracę kierowców w taki sposób,

aby umożliwić im powrót na przynajmniej jeden regularny odpoczynek tygodniowy w
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każdym okresie czterech tygodni do kraju członkowskiego siedziby pracodawcy lub do

miejsca zamieszkania kierowcy.

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje)

· Dodano nowe naruszenie: Brak powrotu na odpoczynek tygodniowy do kraju

siedziby.

Odpoczynki tygodniowe odebrane w pojeździe 

· Regularne tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być odebrane w pojeździe. Muszą

być wykorzystane w odpowiednim miejscu zakwaterowania wyposażonym w

odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje)

· Dodano nowe naruszenie: Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w pojeździe;

· usunięto naruszenie: Karta włożona do tachografu w trakcie odpoczynku

tygodniowego;

(menu: Raporty -> Wykres tygodniowy i Wykres miesięczny)

· na wykresie tygodniowym i miesięcznym dodano oznaczanie naruszenie za odpoczynek

tygodniowy regularny odebrany w pojeździe;

(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Tolerancja)

· dodano opcję: Akceptuj włożoną kartę do tachografu przez X min na początku i

końcu odpoczynku;

(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Analiza) 

· dodano opcję: Wykazuj naruszenie za odpoczynek regularny w kabinie pojazdu.

Odpoczynki na promach 

· Dodano odstępstwo od art. 8 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, które pozwala

kierowcy na dwukrotne przerwanie odpoczynku regularnego dziennego oraz

tygodniowego odbieranego na promie czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż

godzinę.

(menu: Raporty -> Wykres tygodniowy oraz Wykres miesięczny)

· Na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym dodano oznaczanie odcinków odpoczynku

tygodniowego na promie.
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Dojazd do domu

· Dodano odstępstwo od art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr

561/2006 pozwalające kierowcy na wydłużenie jazdy dziennej oraz tygodniowej o

godzinę bezpośrednio przed odpoczynkiem w kraju siedziby, lub o dwie godziny

bezpośrednio przed regularnym odpoczynkiem tygodniowym w kraju siedziby, po

dodatkowej 30 minutowej przerwie.

· Jeśli kierowca wydłuża jazdę zgodnie z odstępstwem, naruszenie przekroczenia

dziennego / tygodniowego czasu pracy zostanie pokazane, jednak będzie domyślnie

niezaakceptowane.

· Odpoczynek odebrany za późno również będzie traktowany jako niezaakceptowany.
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