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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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Laika zonas

· Pievienotas laika zonas no UTC-1 līdz UTC-5.

Jauna sadaļa analīzes iestatījumos

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

· Cilnē Analīze tika izveidota jauna sadaļa Mobilitātes pakete, uz kuro šīs iespējas tika

pārvietotas:

§ Analizējot divus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikus, ņemiet vērā valsts un GNSS

ierakstu atrašanās vietu;

§ Parādiet pārkāpumu saskaņā ar regulāru atpūtu transportlīdzekļa kabīnē;

§ Iekļaut kompensāciju par iknedēļas atpūtas dubultu saīsināšanu 6x24 st. laikposmā

starp iknedēļas atpūtām.

· Pievienota jauna izvēle: Apstrādāt 9/11 st. atpūtu kā daļu no kompensācijas, kas

saņemta par iknedēļas atpūtas periodu dubultu saīsināšanu.

Programmas uzstādījumi

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi -> Sākums)

· Izvēle Definētais uzņēmums ir noņemta no galvenajiem programmas iestatījumiem.

Analīzes uzstādījumi

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

· Darba laiks bez pārtraukuma un 15 minūšu pārtraukuma trūkums katrā 6 stundu darba

periodā izvēlēm tika pievienots apakšvariants Nepieciešama vismaz 1 minūtes braukšana

darba dienas laikā.

 Izmaiņas noklusējuma iestatījumu saglabāšanas darbībā

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi)

· Noklusējuma iestatījumu saglabāšanā un atjaunošanā ir veiktas izmaiņas.
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Nedēļas grafiks

(izvēlne: Atskaites -> Nedēļas grafiks)

· Iknedēļas diagrammas zīmēšana ritentiņa ritināšanas laikā tika optimizēta.

Salīdzināt vadīšanas laiku un attālumu kartē

(izvēlne: Atskaites -> Salīdzināt vadīšanas laiku un attālumu kartē)

· Laukā Transportlīdzeklis tika pievienota automātiska automašīnas izvēle, ja aktīvajā

kontrolē ir tikai viena aktīva automašīna.

Autovadītāja kartes ievietošanas un izņemšanas reizes no digitāla tahogrāfa

(izvēlne: Atskaites -> Autovadītāja kartes ievietošanas un izņemšanas reizes no digitāla tahogrāfa)

· Pievienota atskaite: Autovadītāja kartes ievietošanas un izņemšanas reizes no digitāla

tahogrāfa.

Labot/apskatīt izvēlēto pārbaudi

(izvēlne: Kontrole -> Labot/apskatīt izvēlēto pārbaudi)

· Logā Atlasiet kontroli tika pievienots ziņojums No matches found, kad nav nevienas

kontroles, kad atbilstu filtros atlasītajiem kritērijiem.

Kontroles punkti

(izvēlne: Digitālā tahogrāfa un viedo tahogrāfa datu skatīšanas logs  -> Ātruma diagramma)

· Blakus pirmā kontrolpunkta tika pievienota informācijas par datumu un laiku radīšana –

tāpat kā pārējiem kontrolpunktiem.

Jauna programmas valodas versija 

· Tika pievienota programmas itāļu valodas versija.

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi) 

· Tika pievienota iespēja izvēlēties itāļu valodu (Izvēlieties programmas valodu un tarifu

tabulu).
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· Tika pievienota programmas versija nīderlandiešu valodā, ar Beļģijas tarifu;

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi)

· tika pievienota iespēja izvēlēties nīderlandiešu valodu, ar Beļģijas tarifu (Izvēlieties

programmas valodu un tarifu tabulu);

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

· nīderlandiešu valodas versijai ar Beļģijas tarifu tika pievienots iestatījums: rādīt sodu

summas.

Tahogrāfā izmantoto karšu hronoloģiskais saraksts

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

· Atskaitē tika pievienota kolonna Vadītāja vārds un uzvārds (ja ir), un kolonnas Kartes

valsts un Kartes numurs tika apvienotas vienā.

Pilni valstu un reģionu nosaukumi iknedēļas un mēneša diagrammā

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

· Iknedēļas un mēneša diagrammā, laukā Izvēlētais -> Izvēlētā darbība, tika pievienota pilnu

(saīsinājumu vietā) valstu un reģionu nosaukumu rādīšana kartes ievietošanas/izņemšanas

logā.

Jauna pārbaude – Valsts

(izvēlne: Kontrole -> Jauna pārbaude)

· Tika pievienota piecu visbiežāk atlasīto valstu rādīšana virs atdalītāja (pēc pēdējo 30

pārbaužu vidējo rādītāju), lai ātrāk piekļūtu populārākajām pozīcijām.

Kartes ievietošanas un izņemšanas

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

grafiks un Mēneša grafiks)

· Simbolu parādīšana kartes ievietošanai un izņemšanai no tahogrāfa ir pievienota dienas,

nedēļas un mēneša diagrammā.
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Noklusējuma iestatījumi

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi)

· Inspektors var saglabāt iestatījumus kā noklusējuma iestatījumus (par licenci bez LAN).
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