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Úvodem

Program slouží k archivaci dat z karet řidičů a je určen pro osobní počítače s operačním systémem Windows. Jeho základní 
výhodou je fakt, že program data z karty nejenom uloží do počítače, ale také je ihned je odešle do aplikace Webdispečink, kde 
s nimi uživatel může dále pracovat.

Pro správné fungování programu je potřeba čtečka karet. 
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Aktivace produktu

Při prvním spuštění programu po instalaci se objeví následující obrazovka, která uživatele 
upozorňuje na nutnost aktivace programu.
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K aktivaci je potřeba mít k dispozici přihlašovací údaje do aplikace WEBDISPEČINK, 
aktivační kód a připojení k Internetu. Nyní je nutné vyplnit všechny čtyři požadované údaje:
Kód firmy:
Jméno uživatele:
Heslo:
Aktivační kód:

Bez provedení aktivace nelze program spustit a je tedy nefunkční. V případě správně prove-
dené aktivace jste informování zeleně zvýrazněným textem v dolní části aktivačního okna.

Aktivace je jednorázová záležitost a při příštím spuštění programu se už neobjeví.
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Nastavení

Na kartě Nastavení jsou k dispozici informace o čtečce, pokud je připojena, a možnost zvolit 
složku, kam se budou ukládat vyčítaná data z karty řidiče.

Pokud je počítači připojena pouze jedna čtečka, nemá uživatel možnost změny, tlačítko 
Změnit je nedostupné.
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Změna složky pro ukládání dat probíhá stejně, jako kterýkoliv jiný výběr složky. Po klepnutí na 
tlačítko Vybrat…, se objeví následující okno Vyhledat složku.

Výběr případné jiné složky nezapomeňte potvrdit tlačítkem OK.
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Karta

Na této záložce se provádí samotné vyčtení dat z karty řidiče.

Po vložení karty do čtečky se objeví jméno řidiče a tlačítko Vyčíst kartu přestane být 
nedostupné. Klepnutím na toto tlačítko se spustí proces načítání dat. Data se načítají vždy 
od začátku. Paměť na kartě je cyklická, takže když dojde k jejímu zaplnění, začnou se 
postupně nejstarší data přepisovat novými. Je tedy potřeba čtení dat z karty provádět 
pravidelně, aby nedošlo k jejich přepsání dříve, než budou zazálohovaná.
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Ladící informace

Na této záložce jsou v případě nějakých problémů k dispozici informace, které uživatel 
použije pro komunikaci s technickou podporou aplikace. Může to být například číslo chyby, 
její popis apod.
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Práce s daty

Data z karty řidiče jsou jednak uložena ve složce, kterou uživatel vybral v záložce Nastavení, 
a jednak jsou k dispozici v aplikaci WEBDISPEČINK. Ve volbě Nástroje – Archivace karet 
řidiče lze prohlédnout požadovaná data.

Po nastavení časové rozsahu se zobrazí všechny uložené soubory. Lze zaškrtnout i volbu 
bez časového omezení a vypsat kompletní seznam dat. Pozor, může to být vzhledem 
k případnému množství záznamů časově náročné.
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Každý záznam předcházejí tři ikony. Klepnutím na první z nich zobrazíte detaily. Pomocí 
druhé ikony lze soubor stáhnout a uložit na požadované místo. Třetí ikona umožňuje záznam 
smazat. Zobrazené detaily vidíte na následujícím obrázku:
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Gratulujeme!

V tomto okamžiku jste již pokročilým uživatelem programu Vyčítání karet řidičů.

V případě, že Vám některé příklady nebo kapitoly nebyl zcela jasné, doporučujeme projít celou tuto brožuru, resp. odpovídající 
úseky znovu. Jménem celého týmu WEBDISPEČINKU bychom Vám chtěli ještě jednou poděkovat za to, že používáte právě 
náš produkt a také za čas, který jste věnovali této příručce.
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Technická podpora
tel.: +420 731 641 133
fax: +420 257 220 251

webdispecink@webdispecink.cz

Provozní doba:
Po - Čt 7:30 - 16:30

Pá 7:30 - 14:00

Výrobce mobilních jednotek
PRINCIP a.s.

Radlická 204/503
158 00 Praha 5 - Jinonice

tel.: +420 257 210 904
e-mail: centrum@princip.cz

www.princip.cz

Tvůrce aplikace
HI Software Development s.r.o.

Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc

tel.: +420 739 047 365
e-mail: hisoftware@hisoftware.cz

www.hisoftware.eu
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