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Pataisymų sąrašas

Visos teises ginamos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonemis (grafinemis, elektroninemis ar

mechaninemis, iskaitant kopijavimą, irašymą i garso juostelę ar informacijos laikymo ir išgavimo sistemas) atgaminti

bet kurią šio dokumento dali be leidejo rašytinio leidimo.

Šiame dokumente minimi produktai gali buti ju atitinkamu savininku paprastieji ir (arba) registruotieji prekiu

ženklai. Leidejas ir autorius neturi jokiu pretenziju i tuos prekiu ženklus.

Nors ruošiant ši dokumentą buvo imtasi visu atsargumo priemoniu, leidejas ir autorius neprisiima jokios

atsakomybes del klaidu ar praleistos informacijos, taip pat - del žalos, kuri gali kilti naudojant šiame dokumente

pateikiamą informaciją arba del naudojimo programu ir išeities kodo, kuris gali buti kartu pateikiamas. Leidejas ir

autorius jokiu budu nebus atsakingi už joki pelno praradimą ar kitokią komercinio pobudžio žalą, kurią šis

dokumentas tiesiogiai arba netiesiogiai (galimai) sukels.

Šiame žinyno faile pateikiamu programos langu (ekrano nuotrauku) forma ir turinys gali skirtis nuo faktiniu

programos langu. Ypač tai aktualu, jei programos versija skiriasi nuo vadovo versijos.kaasasolevate programmide ja

lähtekoodi kasutamisest. Ühelgi juhul ei vastuta väljaandja ja autor saamata jäänud tulu voi ühegi muu majandusliku

kahju eest, mis on pohjustatud voi on väidetavalt otseselt voi kaudselt pohjustatud selle dokumendi poolt.
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Laiko zonos

· Pridėtos laiko zonos nuo UTC-1 iki UTC-5.

Nauja sekcija analizės nustatymuose

(meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> Analizė)

· Kortelėje Analizė buvo sukurta nauja sekcija Mobilumo paketas, prie kurios buvo perkeltos

šios parinktys:

§ Analizuodami du sutrumpintus savaitinius laikus, nurodykite šalies ir GNSS įrašų vietą;

§ Nurodyti pažeidimą dėl reguliaraus poilsio transporto priemonės kabinoje;

§ Įtraukti kompensaciją už dvigubą kassavaitinių poilsių sutrumpinimą į 6x24 val.

laikotarpį tarp kassavaitinių poilsių..

· Pridėta nauja parinktis: Traktuoti 9/11 val. poilsį kaip kompensacijos, gautos už dvigubą

kassavaitinio poilsio sutrumpinimą, dalį.

Programos nuostatos

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos -> Pagrindiniai)

· Parinktis Numatytoji bendrovė buvo pašalinta iš pagrindinių programos nustatymų. 

Analizės nuostatos

(meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> Analizė)

· Parinktims 6h trukmės nepertraukiamas darbo laikas ir Nėra 15 minučių pertraukos

kiekvieną 6 valandų darbo laikotarpį buvo pridėtas papildomas variantas Reikalauti bent

1 minutės vairavimo per darbo dieną.

Numatytųjų nustatymų išsaugojimo operacijos pakeitimai

(meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos)

· Numatytųjų parametrų išsaugojimo ir atkūrimo veikimo pakeitimai.
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Kassavaitinė diagrama

(meniu: Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama)

· Optimizuotas savaitės diagramos braižymas naudojant pelės ratuką.

Lyginti važiavimo laiką ir atstumą žemėlapyje

(meniu: Ataskaitos -> Lyginti važiavimo laiką ir atstumą žemėlapyje)

· Pridėta galimybė automatiškai pasirinkti mašiną Transporto priemonė lauke, kai aktyvioje

kontrolėje yra tik viena aktyvi mašina.

Vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo iš skaitmeninio tachografo

(meniu: Ataskaitos -> Vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo iš skaitmeninio tachografo)

· Pridėta ataskaita: Vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo iš skaitmeninio tachografo.

Redaguoti/peržiūrėti pasirinktą patikrinimą

(meniu: Kontrolė -> Redaguoti/peržiūrėti pasirinktą patikrinimą)

· Lange Pasirinkti kontrolę buvo pridėtas pranešimas No matches found, kai nėra kontrolės,

kuri atitinka filtruose pasirinktus kriterijus.

Kontrolės punktai

(meniu: Duomenų iš skaitmeninio tachografo / išmaniųjų tachografo peržiūros langas -> Greičio diagrama)

· Šalia pirmojo patikros punkto buvo pridėta informacijos apie datą ir laiką rodymas, kaip ir

kituose kontrolės punktuose.

Nauja programos kalbinė versija 

· Pridėta programos italų kalbos versiją

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos) 

· Pridėta galimybę pasirinkti italų kalbą (Pasirinkti programos kalbą).

· Pridėta olandų kalbos programos versija, įskaitant galimybę palaikyti Belgijos tarifą;

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos)
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· Pridėta galimybė pasirinkti olandų kalbą, įskaitant galimybę palaikyti Belgijos tarifą 

(Pasirinkti programos kalbą);

(meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> Analizė)

· Prie olandų kalbos versijos su Belgijos tarifu buvo pridėtas nustatymas: rodyti baudos

sumas.

Chronologinis tachografe naudojamų kortelių sąrašas

(meniu: Ataskaitos -> Papildomos ataskaitos -> Chronologinis tachografe naudojamų kortelių sąrašas)

· Ataskaitoje buvo pridėtas stulpelis Vairuotojo pavardė ir vardas (jeigu prieinamas), o

stulpeliai Kortelės šalis ir Kortelės numeris buvo sujungti į vieną.

Pilni šalių ir regionų pavadinimai kassavaitinėje ir mėnesio diagramoje

(meniu: Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama bei Mėnesinė diagrama)

· Kassavaitinėje ir mėnesio diagramoje, prie lauko Išranka -> Pasirinkta veikla  buvo pridėtas

pilnų (ne sutrumpinimų) šalių ir regionų pavadinimų rodymas kortelės įdėjimo/ištraukimo

įvykių lange.

Naujas patikrinimas – šalis

(meniu: Kontrolė -> Naujas patikrinimas)

· Pridėtas penkių dažniausiai pasirenkamų šalių rodymas virš skyriklio (pagal paskutinių 30

patikrinimų vidurkį), kad būtų galima greičiau pasiekti populiariausias pozicijas.

Kortelės įdėjimai ir išėmimai

(menu: Dienos iš vairuotojo kortelės peržiūros / redagavimo langas -> Peržiūra ir duomenų redagavimas bei

Ataskaitos -> Kassavaitinė diagrama bei Mėnesinė diagrama)

· Kortelių įdėjimo ir išėmimo iš tachografo simbolių rodymas buvo įtrauktas į dienos, savaitės

ir mėnesio diagramą.
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Numatytieji nustatymai

(menu: Nuostatos -> Analizės nuostatos)

· Jvesta galimybė inspektoriui išsaugoti nustatymus kaip numatytieji (už ne lan licenciją).
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