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1 WEBDISPECINK
Dyspozytornia (stanowisko pracy) – składa się z drzewa pojazdów, informacji o wybranym
pojeździe, mapy, dziennika jazd, przebiegu dnia, ewidencji kosztów, definicji punktów osiągnięcia,
otrzymane wiadomości (raporty) dotyczące osiągnięcia definiowanych punktów i własnych miejsc.

Uwaga: Układ strony można zmieniać, przesuwając marginesy każdej sekcji. Przesuwanie można
wykonać za pomocą myszy, gdy użytkownik przejście między pojedynczymi sekcjami przesunie do
pozycji, która mu odpowiada. Na przykład przesunie sobie krawędź między mapą a dziennikiem
jazd, tak by mógł widzieć więcej z sekcji dziennika jazd. Ten układ można następnie zapisać za
pomocą ikony w prawym górnym rogu ekranu
1.1

Zapisz otwarte pozycje.

Flota z pojazdami

Drzewo służy do podstawowej pracy z pojazdami, pozwalając użytkownikowi wybrać dowolny
zestaw pojazdów, z którymi chce pracować.

wyświetlenie wszystkich oznaczonych pojazdów na mapie
wyświetlenie historii ruchu wybranych pojazdów w wybranym okresie czasu
oznakowanie i odznaczenie wszystkich pojazdów
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śledzenie ruchu pojazdów w określonym przedziale czasowym
wyświetlenie pojazdów z uruchomionym silnikiem
tworzenie wirtualnych folderów

U każdego pojazdu wyświetlana jest teraz informacja o aktualnym stanie pojazdu, więc jest jasne,
czy pojazd jedzie, stoi w pozycji z uruchomionym silnikiem, parkuje, lub nie ma aktualnej pozycji
przez długi czas. Ta sama ikona jak w drzewie pojazdów jest również w szczegółowych
informacjach o pojeździe.

Stan pojazdu

Flota z pojazdami

Informacje o pojeździe

pojazd jedzie
pojazd stoi i silnik pracuje
pojazd jest zaparkowany
pojazd nie ma aktualnej
pozycji
1.2

Księga przejazdów

Po oznaczeniu pojazdu w drzewie pojazdów nastąpi wczytanie dziennika jazd. Dziennik składa się
z listy zakończonych przejazdów w określonym odstępie czasu, wykaz tankowania i końcowe
podsumowanie. Nad dziennikiem jazd znajdują się przyciski do wyboru okresu (standardowo
wyświetlany jest bieżący miesiąc) i operacje zbiorcze:
– przesunięcie o wymagany okres (standardowo miesiąc) wstecz i do przodu
– wybór dnia z kalendarza
- zamknij (zablokuj) ustawioną datę. Jeśli masz więcej pojazdów we flocie, możesz przejrzeć
dziennik wszystkich pojazdów w wybranym przedziale czasowym (zwykle dziennik jazd z ostatniego
miesiąca). Przy użyciu kalendarza wybierz okres i zatwierdź ikoną
Zamknij date.
Zamknięcie okresu czasu przejawi się tak, że u każdego pojazdu będzie początkowym interwałem
wyświetlenie dziennika jazd.
- odblokuj datę. Jeśli chcesz zmienić domyślny interwał wyświetlania z powrotem na bieżący
miesiąc.
– ustawienie wyświetlania dziennika p dniu, tygodniu, miesiącu
– rozwinięcie wszystkich dni na pojedyncze jazdy
– przeciwieństwo poprzedniej funkcji, – czyli zwinięcie jazd na pojedyncze dni
– druk wyświetlonego dziennika jazd do wyjściowego formatu.

–wyświetlanie oznaczonych jazd na mapie
– zatwierdzenie dziennika jazd
– zamknięcie dziennika jazd
–wstawianie nowej jazdy do dziennika jazd
– połączenie oznakowanych jazd w jedną
– polecenie podróży
– wyświetlenie wyboru różnych formatów dzienników podróży do wydrukowania lub eksportu
(np. do Excelu)
–wysłanie wyświetlonego dziennika na wybrany e-mail

– ustawianie wyglądu dziennika (wybór wyświetlanych kolumn, ich kolejność i nazwy)
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Kliknij na ikonę folderu

nastąpi rozwinięcie lub zwinięcie dnia.

– oznaczanie trasy – używa sią do oznaczania jazd (podróży) dla operacji zbiorczych, na przykład
do wyświetlania wielu podróży na mapie jednocześnie.
– włożenie jazdy
– edycja jazdy
– łączenie jazd
– wymazanie (kasowanie) jazdy podróży
– wyświetlanie w trakcie jazdy – w formie tekstowej
- wyświetlenie jazdy w mapie
1.3

Edycja jazdy

Edycja jazdy umożliwia zmianę rodzaju jazdy (podróży), celu i ewentualnie innych pozycji
(zgodnie z przypisanymi prawami użytkownika).
Uwaga: Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w magistralę CAN / FMS, konieczne jest
przeprowadzanie tak zwanej korekty licznika kilometrów, do jazdy jest wprowadzany faktyczny stan
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kilometrów na końcu jazdy i po przyciśnięciu przycisku Korekta licznika kilometrów program
poprawi dziennik podróży, tak aby od ostatniej korekty do aktualnej korekty rozciągnie lub skróci
wszystkie podróże w celu porównania różnicy między pomiarem GPS a pomiarem w pojeździe. W
ten sposób koryguje stan licznika w aplikacji, aby pasował do stanu licznika w pojeździe.
Stan rzeczywisty - służy do wprowadzenia aktualnego stanu licznika na koniec wybranej jazdy
(podróży), do wykonania przeliczenia licznika za pomocą opcji Korekta licznika kilometrów.
Istnieje również funkcja Wymiana licznika, która jest rzadko używana, ale ustawia tylko nowy
stan licznika, ale nie uwzględnia poprzednich stanów.
Paliwo - końcowy stan paliwa w zbiorniku na końcu jazdy (podróży) (należy go wypełnić tylko
wtedy, gdy pojazd jest podłączony do magistrali CAN lub FMS lub zewnętrznego lub istniejącego
pływaka).
Obliczanie końcowego stanu paliwa w zbiorniku - ta opcja służy do oszacowania aktualnego
stanu paliwa w zbiorniku na końcu edytowanego przejazdu (jazdy). Status ten wykrywany jest na
podstawie wprowadzonego kosztu (informacje o tankowaniu) i średniego zużycia pojazdu zgodnie
z danymi według dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Uwaga: Zakłada się, że kierowca tankuje pełny zbiornik paliwa.
Zużycie - zużycie paliwa podczas jazdy. Ta pozycja jest wypełniana, gdy przepływomierz jest
podłączony do odbiornika GPS.
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1.4

Korekta tachometru

Ze względu na odchylenie między odległością zmierzoną przez urządzenie GPS a odległością
zmierzoną przez licznik w pojeździe, konieczna jest korekta licznika. Zalecany okres to raz w
miesiącu. Idealne jest wówczas odjęcie salda na koniec ostatniej jazdy miesiąca (na koniec okresu
rozliczeniowego). Wynika to z faktu, że wszystkie przebiegi od ostatniej do bieżącej korekcji zostaną
skrócone lub rozciągnięte, aby „rozproszyć” odchylenie. To dostosowanie długości jazd może
następnie powodować problemy w późniejszym dalszym przetwarzaniu dziennika jazd, na przykład
przez dział ekonomiczny.
Uwaga: Korekta nie jest wykonywana w pojazdach z podłączoną magistralą CAN lub FMS. W
przypadku tych pojazdów stan licznika odczytywany jest przez tę magistralę.
Korektę licznika kilometrów można znaleźć pod ikoną

Edytuj jazdę.

W pozycji Stan rzeczywisty wpisz Stan rzeczywisty licznika kilometrów na końcu wybranej jazdy.

Naciśnij przycisk Korekta tachometru.
Program wyświetla podstawowe właściwości wykonywanej korekty, ostatnie 2 wprowadzone zapisy
aktualnego stanu licznika. Jeśli odchylenie korekcji jest mniejsze niż ustawione dopuszczalne
odchylenie korekty przebiegu (patrz ustawienia firmy), wówczas korektę można włączyć, naciskając
przycisk OK. Jeśli odchylenie jest większe, użytkownik musi sam poprawić jazdy lub poprosić
administratora o wprowadzenie poprawek (korekty) z większym odchyleniem. W ostateczności
można skorzystać z funkcji Wymiana tachometru, która skoryguje stan licznika od aktualnej
jazdy, ale poprzednie jednak pozostawi bez zmian.
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Stan licznika jest poprawiony po wprowadzeniu ostatniego stanu licznika, nie dochodzi jednak do
korekty przejechanej odległości, ale tylko do posunięcia końcowych stanów.
Uwaga: Korekta licznika kilometrów jest wydarzeniem NIEZWROTNYM !!!
Po zaakceptowaniu korekty w tle rozpocznie się przetwarzanie wsadowe. Następnie w dzienniku
jazd wyświetli się kółko, które wskazuje, że dziennik jest zamknięty i przetworzony.
W przypadku firm z dużą liczbą pojazdów zalecamy funkcję Przebieg – korekta zbiorcza,
którą znajdziesz w NARZĘDZIA / NARZĘDZIA Użytkownika / Przebieg-korekta zbiorcza.
1.5

Koszty

Agenda Koszty służy do rejestrowania wszystkich kosztów związanych z eksploatacją pojazdu.

Zapis z kontowaniem paliwa (rodzaj kosztów) jest brany, jako tankowanie a ilość jest brana w
litrach. Zapisy te są również odzwierciedlenie w dzienniku jazd. Zapisy można wprowadzać poprzez
wprowadzenie danych z paragonu (pokwitowania)
płatność kartą. Zapisy można drukować

Wstaw lub przez użycie ikony

lub eksportować do XLS

bądź CSV

Wczytaj
.

Ręczne wprowadzanie (wpisywanie) kosztów przez opisanie paragonu wygląda następująco.
Użytkownik nie musi wypełniać wszystkich pozycji, ale zaleca się, co najmniej datę, typ, tekst, ilość,
cenę. W przypadku, gdy na jednym paragonie było więcej kosztów, należy wprowadzić je osobno.
1.6

Automatyczny import paliwa z kart EUROWAG

Tankowanie waszych kierowców na karty EUROWAG jest automatycznie przenoszone do WEB
SYSTEMU DYSPECZERSKIEGO (spedytorskiego) INSTRUKCJI.
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Dla prawidłowego działania konieczne jest wypełnienie numeru Karty Tankowania w pojeździe.

Jeśli jednak funkcja automatycznego importowania nie będzie Państwu odpowiadać, można ją
wyłączyć w ustawieniach firmy.

1.7

Import elektronicznych wyciągów kart

Przyciśnięciem ikony
Wczytaj płatności kartą otworzy okno, w którym możesz wstawić plik
dotyczący tankowania waszych pojazdów.

W tym oknie należy wybrać odpowiedni typ kart paliwowych (o jaki plik chodzi) i znaleźć za pomocą
przycisku Przeglądaj plik jest zapisany na twoim komputerze (plik należy pobrać ze strony
internetowej firmy, która dostarczyła karty). Importowanie jest kontynuowane przez naciśnięcie
przycisku Nastepny.
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Uwaga: jeśli importujesz dane starsze niż miesiąc, musisz zmienić pozycję „Data”, aby daty były
odpowiednio posortowane w przeszłości.
• Użytkownicy, którzy uzupełnioną pozycję Ustawienia pojazdów Odpowiedzialny
użytkownik, może potem otrzymać po zaznaczeniu opcji Po przeprowadzeniu
importu informować odpowiedzialnych użytkowników emailem z informacją o
przeprowadzonym imporcie paliwa.
• Opcja Użyj alternatywnego numeru karty (np. Numeru seryjnego w firmie), który
niektórzy dostawcy podają w pliku tankowania (CCS, HertzLease).

Przed importem można zdecydować, czy eksportować wszystkie zapisy do wszystkich pojazdów,
czy tylko do aktualnie wybranego. Użytkownik jest również informowany o tym, które tankowanie
zostało sparowane z pojazdami
a które nie
(wymienione pojazdy lub karty Tankowania zwykle
nie są podane (wprowadzone) w aplikacji).
Koszty, których nie można przypisać do żadnego pojazdu, można teraz przyporządkować do
wstępnie zdefiniowanego pojazdu, wybierając Zapisz nieprzyporządkowane transakcje do
pojazdu.
Uwaga: niesparowane tankowanie nie będzie rejestrowane w aplikacji.
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Naciskając przycisk Dalej użytkownik jest informowany o przebiegu importu. Użytkownik może
zamknąć to okno. Import danych przejawi się, dopiero po naciśnięciu przycisku Pokaż w
odpowiednim miesiącu (miesiąc, w którym zarejestrowano tankowanie).

2 STATYSTYKI
2.1

Statystyka Pojazdów

Dana statystyka jest kluczowa, ponieważ zapewnia szybki przegląd pojazdów lub grup pojazdów w
firmie w wybranym okresie. Czyli całkowity przebieg pojazdów, zużycie, Koszty…
W tej statystyce możesz ustawić za pomocą ikony
kolumny, które interesują użytkownika

Ustawienia wyglądu statystyk tylko te

Dane można również eksportować jako
, , , Wyślij na e-mail
lub wydrukować
.
Ponadto statystyki tej można użyć do grupowego eksportu dzienników jazd wybranych
pojazdów.
Możesz wybrać wyświetlanie wszystkich pojazdów jednocześnie lub w grupach, a nawet konkretny
pojazd.

Statystyki są używane dla pojazdów, w których kierowcy się nie zmieniają.
Prywatne km do zapłacenia kierowcy = (dom-praca-dom * Liczba dni, w których pojazd miał jazdy
służbowe)
Wybrane wartości STATYSTYKI:
Paliwo l - ta liczba pokazuje liczbę litrów zatankowanego paliwa - wartość oparta jest na
wprowadzonych kosztach paliwa CZK – dane ile faktycznie zapłacono za paliwo - wartość oparta
jest na wprowadzonych kosztach
Zużycie paliwa l - odczyt przepływomierza, tylko dla pojazdów podłączonych do przepływomierza
Średnie zużycie - obliczane na podstawie kosztów wprowadzonych do WEB SYSTEMU
DYSPECZERSKIEGO INSTRUKCJI.
Średnie zużycie przepływomierz – dane z magistrali pojazdu lub przepływomierza
zewnętrznego
Zużycie zgodnie z dowodem rejestracyjnym – zużycie według dowodu rejestracyjnego
podane w ustawieniach /Pojazdu karta Ogólne
Zużycie długoterminowe - obliczane na podstawie kosztów od początku eksploatacji pojazdu w pierwszym i ostatnim miesiącu eksploatacji
Jeżeli paliwo i CNG są wykorzystywane jednocześnie do zapłaty przez kierowcę, obliczenia opierają
się na sumie tankowanego paliwa i zatankowanego CNG oraz stanach końcowych paliwa i CNG. Na
podstawie średniego zużycia paliwa i ceny paliwa w ciągu miesiąca obliczamy, ile kierowca powinien
zapłacić, na podstawie stosunku usług i prywatnych kilometrów.
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2.2

Statystyka Stan paliwa

Statystyki pokazują informacje o stanie paliwa w zbiorniku pojazdu. Informacje te pochodzą albo z
magistrali pojazdu CAN / FMS, albo z pływaków lub sond w zbiorniku pojazdu

Informacje mogą być również wyświetlane w postaci wykresu piłokształtnego, na którym
poszczególne szczyty przedstawiają tankowanie pojazdu, a następnie następuje stopniowy spadek
poziomu paliwa w zbiorniku w zależności od pracy pojazdu.

2.3

Statystyka Kontrola tankowania

Ta statystyka umożliwia porównanie danych dotyczących tankowania ze stacji benzynowej
(wprowadzonych przez zapisanie paragonu lub importu danych z karty tankowania) z danymi
zarejestrowanymi przez pływak lub sondę w zbiorniku pojazdu (czy też z CAN / FMS lub
przepływomierza). Zgodnie z czasem są po kolei za sobą uporządkowane przewidywane
tankowania (wykrywane przez czujniki) i faktyczne tankowanie (dane ze stacji benzynowych).
Użytkownik tak porównaniem tych dwóch linii w prosty sposób pozna, czy nie doszło do kradzieży
i czy na pewno wszystkie tankowane paliwo skończyło w zbiorniku pojazdu.
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Pozycje, gdzie dane nie zgadzają się Tankowano z danymi Zużycie, są wyróżnione symbolem
.

Jeśli znamy zużycie z przepływomierza, jest on brany pod uwagę, w przeciwnym razie stany
pływaka są brane na początku i na końcu okresu przed zatankowaniem.
Możliwe jest również łączenie tankowania z kosztów i przewidywane tankowanie ze sondy na jedną
linię. Użytkownik musi określić okres czasu, w trakcie, którego mają się tankowania złączyć.

Jeśli opis tankowania paliwa wyraźnie nie zgadza się z typem paliwa określonym w Ustawienia/
Pojazdu, pozycja jest wyświetlana z ikoną
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Aby odfiltrować wahania czujników dozujących, mądrym jest ustawienie Tolerancji tankowania
paliwa w Ustawieniach / Pojazdu. W oparciu o tę wartość tankowanie mniejsze niż ustawiona
ilość w litrach nie będzie wyświetlane na liście.
Tutaj także ustawia się i rodzaj paliwa.

Princip a.s. (S.A.)
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha 4

Wsparcie techniczne:
+420 233 555 111
webdispecink@webdispecink.cz

14
www.webdispecink.cz

3 NARZĘDZIA
3.1

NARZĘDZIA - Zadania

Narzędzie Zadania służy do rejestrowania planowanych zadań serwisowych za pomocą ikony
Nowy wpis można wprowadzić nowe zadanie.

Użytkownik definiuje warunki graniczne, takie jak data wykonania zadania, stan graniczny licznika
ub godziny pracy. Możliwe jest również określenie oczekiwanych kosztów lub postoju pojazdu,
przyporządkowanie do pojazdu lub kierowcy, czy zadanie ma być przypominane itp. Naciśnij OK,
aby zapisać zadanie.
U każdego parametru pokazuje się również szacunkowa data wystąpienia danej sytuacji.

Jeśli zadanie ma zostać przypomniane a użytkownik ma to dozwolone w swoich ustawieniach
osobistych,
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jest po zalogowaniu się do aplikacji WEB SYSTEM DYSPECZERSKI INSTRUKCJA zadanie
wyświetlone. Aby zaakceptować ukończone zadanie, przyciśnij ikonę
Aby ustawić zadanie
jako zrealizowane, jeśli zadanie nie zostało jeszcze zakończone, całe okno musi zostać zamknięte
za pomocą przycisku Anuluj (wszystkie wpisy zostaną ponownie wyświetlone po zalogowaniu się
do aplikacji).

Przypisane nadchodzące zadanie zostanie również odzwierciedlone w Webdispecink, a mianowicie
na mapie, w drzewie pojazdu i informacjach o pojeździe. Dzięki temu dyspozytor może
bezpośrednio sprawdzić, u którego pojazdu zbliża się termin, np. Serwisu.

W drzewie pojazdu pojawiają się wykrzykniki w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.
Kolor pomarańczowy - zbliżająca się serwis
Kolor czerwony – wymagany niezbędny serwis
W informacjach o pojeździe pokaże się, ile kilometrów, godzin lub godzin pracy pozostało do
serwisowania lub zadania w ogóle. Ponownie w kolorze czerwonym i pomarańczowym zgodnie z
ważnością.
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W ustawieniach wyglądu pojazdu można również ustawić symbol pojazdu, który pokaże się na
mapie.

4 USTAWIENIA
4.1

Ustawienia firma

Ustawienia/Firma/Firma.
Umożliwia ustawienie podstawowych parametrów aplikacji.
Zalecamy wypełnienie wymienionych pozycji:
• Ustawienie kraju i waluty – W przypadku, że jesteś Słowacją, nie zapomnij przełączyć
na euro i na język słowacki.
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•

4.2

Zabezpieczenie – pozycja ważność hasła - czas, po których będzie użytkownik wezwany
do zmiany swojego istniejącego hasła. Jeśli zostanie wprowadzone zero, hasło zostanie
uznane za nieograniczone.

Rozliczenie zleceń)

Ustawienia/ Klasyfikacje/Rozliczenie zleceń. W tym ustawieniu użytkownik może definiować
Cele jazd (podróży), które zostaną mu zaoferowane w menu rozwijanym w edycji podróży.

Nowy cel wprowadza się za pomocą ikony
Nowy wpis. W nowo otwartym oknie można
wprowadzić nazwy celu jazdy. W żądanym języku lub językach. Należy również zdecydować, czy
jest to cel, który powinien być wyświetlany wszystkim użytkownikom w firmie (wtedy należy
zaznaczyć opcję, dotyczy całej firmy), czy jest to cel ważny tylko dla danego użytkownika (wtedy
ta opcja nie jest zaznaczona).
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4.3

Ustawienia widoku drzewa pojazdów

W zależności od struktury firmy można również ustawić listę grup pojazdów
Ustawienia / Pojazdy / Wykaz grup.

Po naciśnięciu symbolu.. wyświetli się nowe okno konfiguracji listy pojazdów lub kierowców.
Tablic rejestracyjnych i krótki opis jest ustawiany w Ustawieniach / Pojazdy / Pojazdy.
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4.4

Chipy identyfikacyjne, karty, Dallas

Ustawienia / Kierowcy / Chipy Dallas. Ta funkcja umożliwia wprowadzanie nowych chipów,
kart Dallas lub RFID. Aby wstawić nowy chip lub kartę, należy nacisnąć ikonę

4.5

Nowy zapis.

Ustawienia kierowców

Ustawienia / Kierowcy/ Kierowcy. Do Ustawienia kierowców służy agenda Kierowcy.
Umożliwia wytwarzać i zarządzać listę kierowców. Do wprowadzenia nowego kierowcy trzeba
wybrać ikonę

Wstaw kierowcę.

Kierowca jest definiowany przez imię i nazwisko. Do automatycznej identyfikacji kierowcy można
przypisać maksymalnie trzy różne identyfikatory 1,2,3 (np. Chip Dallas, chip RFID lub numer karty
do cyfrowego tachografu).

Princip a.s. (S.A.)
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha 4

Wsparcie techniczne:
+420 233 555 111
webdispecink@webdispecink.cz

20
www.webdispecink.cz

Po wybraniu pozycji Zastąp w księdze przejazdów i naciśnięciu przycisku OK program zastąpi
wybrany układ Dallas (RFID, karta kierowcy) w imieniu edytowanego kierowcy we wszystkich
jazdach. W polu ID wyświetlane są tylko kody chipów i kart widoczne w Ustawieniach /
Kierowcy / Chipy Dallas.
Ostrzeżenie: Kierowców zalecamy nie wymazywać, ponieważ później już nie można w
statystykach pracować z historią wymazanego kierowcy. Zamiast tego użyj checkbox
pod nim wprowadź datę, usunięcia kierowcy z listy.
4.6

i

Ustawienia pojazdów

Ustawienia /Pojazdy/Pojazdy. Aby edytować dane pojazdu, naciśnij ikonę

Zmień

Na zakładce ogólne zalecamy wypełnić wymienione podstawowe pozycje:
• Kierowca domyślny – możliwość wyboru kierowcy z listy (oferowani są tylko ci kierowcy,
którzy byli utworzeni w Ustawieniach / Kierowcy). Dany kierowca jest następnie
automatycznie dodawany do każdej jazdy pojazdu (samochodu). Użyj tej opcji, jeśli nie
używasz chipa Dallas lub innej metody zgłaszania (logowania) kierowców (rozwiązanie na
wypadek, gdy kierowcy w pojeździe nie zmieniają się). Jeśli korzystasz z układu Dallas
(rozwiązanie na wypadek, gdy kierowcy w pojeździe zmieniają się), kierowcy domyślny
nie ustawiaj, zostanie on wypełniony automatycznie, gdy kierowca zaloguje się w
pojeździe. (Uwaga: podczas edycji tego pola należy zdecydować, czy zmiana kierowcy
zostanie zapamiętana i do kiedy, podobnie jak u zmiany tablic rejestracyjnych).
•
•
•

•
•
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Rodzaj - określa rodzaj pojazdu, a jednocześnie ikona w drzewie pojazdu zmienia się
zgodnie z wybranym rodzajem pojazdu ( ,
,
,
,
,
,
)
Wielkość zbiornika
Tolerancja tankowania paliwa - wartość, którą można ustawić na minimalną ilość
paliwa w litrach, która jest już uważana za tankowanie. Za pomocą tej wartości można
filtrować fałszywe tankowanie spowodowane niedokładnościami urządzeń pomiarowych, a
tym samym wpływać na prognozę przewidywanego tankowania w statystykach kontroli
tankowania.
Uwaga: Zaleca się ustawienie ani małej ani dużej tolerancji, jeśli wartość jest ustawiona
na wysoką wartość, a kierowca zatankował mniej niż ustawiona tolerancja, wtedy
tankowanie nie pojawia się w statystykach tankowania.
Podejrzany ubytek - ustawianie objętości paliwa w litrach, która nadal nie jest
uważana za „kradzież paliwa.” Ta wartość wpływa na statystyki ubytku paliwa.
Średnie zużycie zgodnie z dowodem rejestracyjnym – kombinowane
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U podanych pozycji Tolerancja tankowania paliwa a podejrzany ubytek paliwa – zaleca
się wprowadzenia wartości 5-10% z wielkości zbiornika.
4.7

Ustawienia użytkowników

Ustawienia / Użytkownicy / Wykaz użytkowników. Program służy do rejestracji
użytkowników aplikacji. Aby wstawić nowego użytkownika, wybierz ikonę
użytkownika.

Wstaw

Zakładka Prawa:
Zawiera pola wyboru przypisujące prawa każdemu użytkownikowi do edycji dziennika,
wprowadzania Kosztów, …
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Ostrzeżenie: Pozycje Zezwól na wprowadzanie nowych prejazdów, Zezwól na łączenie
przejazdów i Zezwól na usuwanie przejazdów, Wlącz podzial przejazdów może znacznie
deformować dziennik jazd!
Zakładka Pojazdy i kierowcy:
rozwiązuje to, które pojazdy i których kierowców użytkownik będzie mógł widzieć w aplikacji, a
których nie. U których pojazdów użytkownik ma również prawo zapisu (zgodnie z uprawnieniami
określonymi w zakładce Uprawnienia). Dlatego w sekcji pojazdu znajdują się dwa pola wyboru.
Pierwsze pole wyboru służy do ustawiania prawa tylko do odczytu dla pojazdu, a drugie pole
wyboru umożliwia zapis (np. Można wstawić koszty). Można go również przypisać za pomocą
strzałek
użytkownikowi kolejnej podgrupy i według tego wyświetlać pojazd i kierowcę.

4.8

Rozliczenie paliwa

Ustawienia/Paliwo/ Rozliczenie paliwa. Według Ustawienia kontowania (notowania) są
następnie kategoryzowane pozycje podczas importowania elektronicznych wyciągów z kart,
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zapisów o tankowaniu. Nazwa pozycji, która reprezentuje paliwo jest wprowadzana w polu Opis,
a typ kosztów są oznaczone, jako paliwo. Do zapisania nowej pozycji, trzeba nacisnąć przycisk OK.

4.9

Paliwo – Karty paliwowe

Ustawienia/Paliwo/Karty paliwowe. Agenda wyświetla powiązania między kartami
paliwowymi (tankowania) a pojazdami / kierowcami. Lista przydzielonych kart paliwowych nie jest
ograniczona. Wprowadzone dane są następnie wykorzystywane do importowania elektronicznych
wyciągów z kart.

Po naciśnięciu ikony
Nowy wpis można wprowadzić nową kartę, którą można przypisać
kierowcy lub pojazdowi, wybrać typ karty dostawcy, ważność itp.
Te więzi muszą zostać zdefiniowane, jeśli plik do importowania danych dotyczących tankowania
nie zawiera numeru rejestracyjnego pojazdu, zgodnie, z którym dane te można przypisać do
właściwego pojazdu.
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Wskazania: Karty tankowania można również przypisać bezpośrednio do pojazdów, co zwykle
jest wygodniejsze.
Ustawienia / Pojazdy / Pojazdy - ikona tankowania

Dla funkcjonowania automatycznego importu kart paliwowych Eurowag konieczne jest
przyporządkowanie kart do pojazdów.
4.10 Ustawienia osobiste
Ustawienia / Użytkownicy / Ustawienia osobiste.
Tutaj można ustawić niektóre parametry osobiste.
Adres e-mail jest bardzo ważną informacją do komunikacji, zalecamy również zaznaczenie opcji
przesyłanie nowości o aplikacji, w celu otrzymywania informacji o najnowszych modyfikacjach i
opcjach oferowanych przez naszą aplikację.
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