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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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Versija 6.5.0

Pārkāpuma Regulāra iknedēļas atpūta, kas savākta transportlīdzeklī parādošana

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

· Pēc noklusējuma opcija Parādiet pārkāpumu saskaņā ar regulāru atpūtu

transportlīdzekļa kabīnē nav atzimēta.

Pieslēgšanas logs

(izvēlne: Pieteikšanās programmā)

· Pieslēgšanas logā tika pievienota iespēja meklēt lietotājus.

Reģistrācijas kartes skatīšanas/ labošanas logs

(izvēlne: Reģistrācijas kartes skatīšanas/ labošanas logs)

· Reģistrācijas lapas rediģēšanā tika ieviesta iespēja pievienot trūkstošo datu periodus;

· Reģistrācijas lapas rediģēšanā tika ieviesta iespēja pievienot trūkstošo datu periodus;

§ reģistrācijas lapas izdrukā (Tachogrammas drukas skats);

§ iknedēļas diagrammā;

§ mēneša diagrammā;

§ pārskatā: Pārkāpumi un brīdinājumi;

§ pārskatā: Trūkstoši autovadītāja un transportlīdzekļa dati;

§ pārskatā: Vadītāja darbības detalizēti.

Statistikas pārskati

(izvēlne: Kontrole -> Arhīvi -> Pārbauda UE statistiku)

· ES statistikas pārskati tika atjaunināti.
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Versija 6.5.1

DSRC modulis 

(izvēlne: DSRC modulis)

· Ir ieviests DSRC modulis, kas ļauj attālināti nolasīt tahogrāfu no garām braucošas

automašīnas, to neapstādinot - lai piekļūtu modulim, jums ir jābūt DSRC licencei.

(izvēlne: Iestatījumi -> Analīzes uzstādījumi -> DSRC un DSRC modulis ->DSRC iestatījumi)

· Analīzes iestatījumiem ir pievienota cilne ar DSRC iestatījumiem.

(izvēlne: DSRC modulis -> Jauna pārbaude)

· Ir pievienota iespēja izveidot jaunu vadību, pamatojoties uz izvēlēto automašīnu.

(izvēlne: Atskaites -> DSRC ziņojums un DSRC modulis -> DSRC ziņojums)

· Pievienots DSRC ziņojums, kas ļauj eksportēt pārskatu ar izvēlētās automašīnas datiem.

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

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

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

availability (561/2006 only);

§ ieslēdzot šo iespēju, programma prasa, lai pārtraukums ar pieejamību apkalpē tiktu

paņemts pilnībā.

Atlasītas kontroles rediģēšana/priekšskatījums

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

· Ja Atlasi kontroli logā izvērstās meklēšanas laikā nav atbilstošu vadīklu, tiks parādīts

ziņojums "nav rezultātu".

90 stundu atpūtu dalīšana 2x45 st.

· Pārbaudot pārkāpumus ir iespējams sadalīt vismaz 90 stundu ilgu atpūtu divās 45 stundu

atpūtās, lai izvairītos no pārkāpuma.
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Forma pārbaudei uz ceļa - Rumānija

(izvēlne: Atskaites -> Forma pārbaudei uz ceļa)

· Atjaunināta riska novērtēšanas tabula Ceļu pārbaudes protokolā.

Rumānijas tarifu tabula

· Atjaunināta Rumānijas tarifu tabula.

Programmas aktivizēšana pa tālruni

(izvēlne: Programmas aktivizēšana)

· Programmas aktivizēšanas logā standarta licencei pēc aktivizācijas izvēles pa tālruni var to

aktivizēt, ievadot licences kodu vai atlasot licences failu.

Jauna programmas valodas versija 

(izvēlne: Iestatījumi -> Programmas uzstādījumi) 

· Tika pievienota iespēja izvēlēties franču (Maroka) valodu (Izvēlieties programmas valodu

un tarifu tabulu).

· Maroka tika pievienota programmas valstu sarakstam.

Laika zonas

· Pievienota Marokas laika zona.

Kontroles sūtīšana TachoScan Control Administrator

· Kontrole tiek nosūtīta, pārejot uz citu kontroli vai kad tā ir slēgta;

· ja kontrole netiks nosūtīta, piemēram, ja nav interneta, tā tiks saglabāta un nosūtīta

programmas starta laikā.
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TachoScan Control Administrator aktivizēšana

(izvēlne: Programmas aktivizēšana) 

· TachoScan Control programmas aktivizēšanas logā tika pievienota izvēle TachoScan

Control Administrator aktivizēšana;

· pēc nepieciešamo datu ievadīšanas TSC Administrator lietotājs tiks pievienots TachoScan

Control pieteikšanās logam.

Manuāla pārkāpumu pievienošana

(izvēlne: Atskaites -> Pārkāpumi un brīdinājumi)

· Pārkāpumu sarakstam tika pievienota iespēja manuāli pievienot pārkāpumus, izmantojot

pogu Pievienot pārkāpumus - opcija ir pieejama tikai iegādājoties TachoScan Control

Administrator.

Pieslēgšanas logs

(izvēlne: Pieteikšanās programmā)

· Lietotāji, kas tika lejupielādēti no TachoScan Control Administrator, tiks parādīti

pieteikšanās logā.
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