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Seznam změn

Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduje předchozí
písemný souhlas vydavatele.

Názvy firem a produktu uváděné v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními
značkami jejich majitelů. Vydavatel a také autor si na ně nenárokují žádná práva.

Ačkoli byla vynaložena zvláštní pečlivost v průběhu vytváření této dokumentace, tak přesto vydavatel ani autor
neodpovídají za chyby a zanedbání ani za škody způsobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V
žádném případě vydavatel ani autor neodpovídají za nezískaný příjem ani také žádné jiné ekonomické škody přímo
nebo nepřímo způsobené nebo domněle způsobené touto dokumentací.

Okna programu jsou ve vyobrazeních (screenech) umístěných v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem
od oken vlastněné verze programu. Tento rozdíl muže nastat zvláště v jiné verzi programu než je verze instrukce.
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Časová pásma

· Byly přidány časové pásma od UTC-1 do UTC-5.

Nová sekce v nastavení analýzy

(menu: Nastavení -> Nastavení analýzy -> Analýza)

· V záložce Analýza vytvořeno novou sekci Balíček mobility, do které přeneseno možnost:

§ Při analýze dvou zkrácených týdenních odpočinků zohledněte lokalizaci zápisů států a

GNSS;

§ Vykazovat porušení pravidelného odpočinku v kabině vozidla;

§ Zahrňte náhrady za dva po sobě zkrácené týdenní odpočinky do období 6x24h mezi

týdenními odpočinkami.

· Byla přidána nová možnost: Považujte odpočinek 9 / 11h za součást náhrady za

dvojnásobné zkrácení týdenních odpočinků.

Nastavení programu

(menu: Nastavení -> Nastavení programu -> Hlavní)

· V hlavních nastaveních programu odstraněno možnost Původní firma.

Nastavení analýzy

(menu: Nastavení -> Nastavení analýzy -> Analýza)

· Pro možnost Pracovní doby bez přestávky a Žádná 15ti minutová přestávka v každém

6ti hodinovém pracovním období přidáno dílčí možnosti Vyžadujte během pracovního

dne alespoň 1 minutu jízdy. 

Změny ve fungování výchozích nastavení

(menu: Nastavení -> Nastavení analýzy)

· Zavedeno změny ve funkci ukládání a obnovení výchozího nastavení.
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Týdenní diagram

(menu: Reporty -> Týdenní diagram)

· Týdenní kreslení grafů při scrollování bylo optimalizováno.

Porovnat dobu řízení a kilometry na mapě

(menu: Reporty -> Porovnat dobu řízení a kilometry na mapě)

· Do políčka Vozidlo byl přidán automatický výběr automobilu, pokud je v aktivní kontrole je

pouze jedno aktivní vozidlo.

Vložení a vyjmutí karty řidiče do/z digitálního tachografu

(menu: Reporty -> Vložení a vyjmutí karty řidiče do/z digitálního tachografu)

· Byl přidán výkaz: Vložení a vyjmutí karty řidiče do/z digitálního tachografu.

Edice/náhled na zvolenou kontrolu

(menu: Kontroly -> Edice/náhled na zvolenou kontrolu)

· V okně vyberte kontrolu přidáno zprávu Nebyly nalezeny žádné výsledky v případě

neprovedení kontroly splňující kritéria vybraná ve filtrech.

 Kontrolní body

(menu: Okno náhledu na data z digitálního tachografu / smart tachografu -> Diagram rychlosti)

· Vedle prvního kontrolního bodu bylo přidáno zobrazení data a času - stejně jako u

ostatních kontrolních bodů.

Nová jazyková možnost programu 

· Byla přidána italská jazyková verze programu.

(menu: Nastavení -> Nastavení programu) 

· Byla přidána možnost výběru italského jazyka (Zvolte jazyk programu a sazebník).

· Byla přidána nizozemská jazyková verze programu s podporou belgického tarifikátoru;

(menu: Nastavení -> Nastavení programu)
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· byla přidána možnost volby nizozemského jazyk s podporou belgického tarifikátoru

(Zvolte jazyk programu a sazebník);

(menu: Nastavení -> Nastavení analýzy -> Analýza) 

· pro nizozemskou jazykovou verzi s belgickým tarifikátorem byla přidána nastavení: zobrazit

hodnoty pokut.

Chronologický seznam karet použitých v tachografu

(menu: Reporty -> Další výkazy -> Chronologický seznam karet použitých v tachografu)

· Do zprávy byl přidán sloupec Příjmení a jméno řidiče (pokud existuje) a sloupce Země a

Číslo karty byly sloučeny do jednoho.

Úplné názvy zemí a regionů na denním a měsíčním grafu

(menu: Reporty -> Týdenní diagram a Měsíční diagram)

· V políčku týdenního a měsíčního grafu bylo přidáno Označení -> Vybraná událost:

zobrazení celé názvy země a regionů (místo zkratek) v událostech vložení / výběru karty.

Zprávy

(menu: Reporty -> Protokol nákladní doprava policie; Protokol nákladní doprava SOD; Protokol osobní doprava
policie; Protokol osobní doprava SOD)

· Aktualizováno zprávy: Protokol nákladní doprava policie, Protokol nákladní doprava SOD,

Protokol osobní doprava policie, Protokol osobní doprava SOD, v souladu s pokyny

inspekčních služeb:

§ přidáno checkboxy v horní části protokolů;

§ upraven bod 1 v protokolech: Protokol osobní doprava policie, Protokol osobní

doprava SOD.

Nová kontrola - Země

(menu: Kontroly -> Nová kontrola)

· Přidáno zobrazení pěti nejčastěji vybraných zemí nad oddělovačem (podle průměru

posledních 30 kontrol) - pro rychlejší přístup k nejoblíbenějším položkám.
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Vložení a vyjmutí karty

(menu: Okno náhledu/editace dne z karty řidiče -> Náhled a editace údajů a Reporty -> Týdenní diagram a
Měsíční diagram)

· Do denního, týdenního a měsíčního grafu bylo přidáno zobrazení symbolů pro vložení a

vyjmutí karty z tachografu.

Výchozí nastavení

(menu: Nastavení -> Nastavení analýzy)

· Pro inspektora byla zavedena možnost zapisovat nastavení jako výchozí (pro licenci jiné

než lan).
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