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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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Ręczne dodawanie tarczy - Francja 

(menu: Dane -> Dodaj ręcznie)

· Wprowadzono drobne zmiany w oknie Ręcznego dodawania tarczy.

Opis naruszenia 

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje)

· Zaktualizowano opis naruszenia przekroczenia tygodniowego czasu pracy.

Polski taryfikator 

· Zaktualizowano polski taryfikator.

Ustawienia domyślne

(menu: Ustawienia -> Ustawienia analizy -> Analiza -> Limitu 10h czasu pracy w porze nocnej)

· Opcja w dziennych okresach prowadzenia pojazdu została domyślnie zaznaczona dla

nowych kontroli.

Nowe naruszenie - Niemcy 

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje)

· Dodano nowy typ naruszenia za 10h pracy w ciągu doby. 

Wykazywanie naruszenia dziennego czasu pracy 10h - Niemcy 

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

· Dodano nową opcję Wykazuj naruszenie dziennego czasu pracy 10h.
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Ustawianie zakresu kontroli 

(menu: Ustawienia -> Ustawienia programu)

· W Ustawieniach programu dodano nową opcję Ustaw automatycznie zakres kontroli od

najnowszego pliku odczytu, która podczas pierwszego wgrywania odczytów karty pozwala na

ustawienie zakresu kontroli według daty pobrania najnowszego pliku.

Profile prędkości 

(menu: okno podglądu danych z tachografu cyfrowego / smart tachografu -> Profile prędkości)

· W oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego / smart tachografu dodano nową sekcję

Profile prędkości.

Zmiana strefy czasowej 

(menu: Kontrola -> Edytuj dane aktywnej kontroli)

· Wprowadzono możliwość zmiany strefy czasowej w trakcie trwania kontroli. Po zmianie strefy

czasowej zostanie wyświetlona informacja o konieczności usunięcia plików cyfrowych i wgrania

ich ponownie.

Wykres dzienny dla wielu kierowców 

(menu: Raporty -> Wykres dzienny dla wielu kierowców)

· W menu Raporty dodano nową pozycję Wykres dzienny dla wielu kierowców. W zakładce

można wyświetlić wykres dzienny dla maksymalnie ośmiu kierowców.




	Najnowsze uaktualnienia
	Wersja 6.6.2


