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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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Rodomas pažeidimas Reguliarus kassavaitinis poilsis transporto priemonėje

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

· Pagal numatytuosius nustatymus parinktis Nurodyti pažeidimą dėl reguliaraus poilsio

transporto priemonės kabinoje yra nepažymėta.

Prisijungimo langas

(meniu: Registracija programoje)

· Prie prisijungimo lango buvo pridėta galimybė ieškoti vartotojų.

Registracijos lapo peržiūros / redagavimo langas

(meniu: Registracijos lapo peržiūros / redagavimo langas)

· Registracijos lapo redagavimo rodinyje įvesta galimybė pridėti trūkstamų duomenų

laikotarpius;

· informacija apie įvestus duomenų trūkumus bus rodoma:

§ registracijos lapo spaudinyje (registracijos lapo spaudinyje);

§ kassavaitinėje diagramoje;

§ mėnesio diagramoje;

§ ataskaitoje: Vairuotojų pažeidimai;

§ ataskaitoje: Trūkstami vairuotojo ir automobilio duomenys;

§ ataskaitoje: Vairuotojo veiklos detalės.

Statistinės ataskaitos

(meniu: Kontrolė -> Archyvai -> Patikrinkite UE statistiką)

· Atnaujintos ES statistinės ataskaitos.
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DSRC modulis 

(meniu: DSRC modulis)

· Buvo pristatytas DSRC modulis, leidžiantis nuotoliniu būdu skaityti tachografą iš

pravažiuojančio automobilio jo nestabdant - norint pasiekti modulį, reikia turėti DSRC

licenciją.

(meniu: Nuostatos -> Analizės nuostatos -> DSRC oraz DSRC modulis -> DSRC nustatymai)

· Prie analizės parametrų buvo pridėtas skirtukas su DSRC nustatymais.

(meniu: DSRC modulis -> Naujas patikrinimas)

· Pridėta galimybė sukurti naują valdiklį pagal pasirinktą automobilį.

(meniu: Ataskaitos -> DSRC ataskaita oraz DSRC modulis -> DSRC ataskaita)

· Buvo pridėta DSRC ataskaita, kuri leidžia eksportuoti ataskaitą su pasirinkto automobilio

duomenimis.

Require at least a 45-minute break in driving, if it includes team availability (561/2006 only)

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

· Pridėta parinktis: Require at least a 45-minute break in driving, if it includes team

availability (561/2006 only);

§ parinkčiai įjungus, programa reikalauja, kad pertrauka su prieinamumu įguloje būtų

atlikta visiškai.

Redaguoti/peržiūrėti pasirinktą kontrolę

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

· WIšplėstinės paieškos metu lange Pasirinkti kontrolę, jei nėra atitinkančių kontrolių, bus

rodomas pranešimas „nėra rezultatų“.

90 valandų poilsio dalijimas į 2x45 val.

· Analizuojant pažeidimus, siekiant išvengti pažeidimo, galima bent 90 valandų poilsį

padalyti į du 45 valandų poilsio laikotarpius.
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Patikrinimo kelyje forma - Rumunija

(meniu: Ataskaitos -> Patikrinimo kelyje forma)

· Atnaujinta Patikrinimo kelyje ataskaitos rizikos vertinimo lentelė.

Rumunijos tarifų lentelė

· Atnaujinta Rumunijos tarifų lentelė.

Telefono programos aktyvinimas

(meniu: Programos suaktyvinimas)

· Standartinės licencijos programos aktyvinimo lange pasirinkus aktyvinimą telefonu, galima

ją aktyvinti įvedant licencijos kodą arba pasirenkant licencijos failą.

Nauja programos kalbinė versija 

(meniu: Nuostatos -> Programos nuostatos) 

· Pridėta galimybę pasirinkti prancūzų kalbą (Marokas) (Pasirinkti programos kalbą).

· Marokas buvo įtrauktas į programos šalių sąrašą.

Laiko zonos

· Pridėta Maroko laiko zona.

Kontrolė siunčiama į „TachoScan Control Administrator“

· Kontrolė siunčiama pakeičiant į kitą kontrolę arba uždarant kontrolę;

· jei kontrolė nebus išsiųsta, pvz., jei nėra interneto, ji bus išsaugotas ir išsiųsta, kai programa

bus paleista.

„TachoScan Control Administrator“ aktyvinimas

(meniu: Programos suaktyvinimas) 

· Prie „TachoScan Control Administrator“ aktyvinimo lango buvo pridėta parinktis

„TachoScan Control Administrator“ aktyvinimas
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· įvedus reikiamus duomenis, „TSC Administrator“ vartotojas bus įtrauktas į „TachoScan

Control“ prisijungimo langą.

Rankinis pažeidimų pridėjimas

(meniu: Ataskaitos -> Vairuotojų pažeidimai)

· Galimybė rankiniu būdu pridėti pažeidimus naudojant mygtuką Pridėti pažeidimų buvo

įtraukta į pažeidimų sąrašą - parinktis galima tik įsigijus „TachoScan Control

Administrator“.

Prisijungimo langas

(meniu: Registracija programoje)

· Vartotojai, atsisiųsti iš „TachoScan Control Administrator“, bus rodomi prisijungimo lange.




	Paskutiniai naujovinimai
	Versija 6.5.1


