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PAKIET KOMUNIKACYJNY

Pakiet MUNICOM.premium rozwija zakres zastosowania systemu na obszar przedsiębiorstw
transportowych, komunikacyjnych, a (w szczególności komunikacji miejskiej), jako zestaw
dedykowanych tym firmom oprogramowania. W skład pakietu wchodzą następujące
programy: 

REJESTRY 

Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i
przeznaczony do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych
wykorzystywanych w pozostałych elementach systemu MUNICOM.premium 

ROZKŁAD JAZDY

 

program służy do tworzenie i edycja wielowersyjnego rozkładu jazdy dla
przedsiębiorstwa komunikacyjnego wraz z wbudowaną obsługą wielu zajezdni.

Występują dwie wersje systemu:    

Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY)

Wersja podstawowa stosowana w przypadku gdy nie ma potrzeby
projektowania graficznego rozkładu jazdy.

Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY WIN)

W skład programu wchodzą następujące elementy: 

Projektowanie rozkładu na mapie. 

Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w
postaci stron internetowych, w formacie HTML, zawierających informacje o
rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa dla pasażerów. Moduł generuje zbiór stron o
określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość
zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez
program strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i
udostępnienia użytkownikom Internetu, lub „wypalenia" płytki CD z pełnym
interaktywnym rozkładem Jazdy. 

Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do
wywieszenia dla pasażera na przystankach. Moduł pobiera dane z rozkładu
jazdy, i automatycznie tworzy tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów
tabliczek z możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących
się na wydruku.

SRG 3000 

Jest to moduł służący do programowanie kluczy, przygotowywania, rejestracji,
przeglądania raportów z autokomputerów SRG-3000. Generalnie jest on odpowiedzialny
za interfejs do autokomputerów i jest realizowany poprzez podsystem PWI. 
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DYSPOZYTOR 

Program służy do nadzorowania taboru na zajezdni, stanu realizacji zleconych zadań.
Zasila w dane i odbiera je z urządzeń pokładowych zamontowanych na autobusach,
tramwajach, trolejbusach czy innych środkach transportu.

KARTA DROGOWA 

Program przeznaczony jest do rozlicza czas pracy kierowców, mechaników oraz zużycie
paliw i energii.

HARMONOGRAM 

Program przeznaczony do automatycznego tworzenia planu pracy kierowców w
przedsiębiorstwie komunikacyjnym, transportowym. Pozwala uwzględnić wszystkie
czynniki mające wpływ na układanie planu,  umożliwia szeroką modyfikację założeń i
definicji poprzez ingerencję użytkownika. Program pozwala również na korekty planu w
trakcie realizacji danego okresu, wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i
zmiany dyspozycji. Program zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców i jej
nowelizacjami

OBSŁUGA TECHNICZNA 

Program prowadzi ewidencjonuje wszystkich zlecenia dotyczące majątku trwałego firmy
w szczególności pojazdów (w tym pojazdów własnych i zewnętrznych). Ewidencjonuje
czas pracy mechaników, zużyte materiały. Obejmuje remonty, przeglądy, obsługi
okresowe.

WINDYKACJA MANDATÓW 

Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń
opłat dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów,
prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz
płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.

ROZLICZANIE CZASU PRACY

Program RCP składa się z dwóch części: Odczyt RCP oraz Raporty i Wydruki RCP.

Część Odczyt RCP przeznaczona jest do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy
składającym się z czytników umieszczonych przy wejściach i wyjściach oraz kart
zbliżeniowych z zapisanymi danymi o pracownikach.  Każdy pracownik posiadający kartę
zobowiązany jest przy każdym wejściu lub wyjściu zbliżyć kartę do czytnika, oraz
opcjonalne naciśnięcie odpowiedniego przycisku określającego rodzaj wejścia lub
wyjścia.  Znaczenie opcji wybieranych podczas wejścia lub wyjścia można definiować w
programie, np. wyjście/wejście służbowe, prywatne itp. Konfiguracja opcji wejść i wyjść
musi być zgodna z dokumentacją dostarczonych czytników – kod z czytnika musi być
zgodny z kodem wprowadzonym do programu.

Część Rejestracja raportów RCP służy do wczytania danych dotyczących wejść i wyjść
zgromadzonych w czytnikach do modułu RCP. Wczytanie danych odbywa się w sposób
ciągły, z ustalonym odstępem czasu między kolejnymi odczytami zgromadzonych danych
w czytnikach. 

ROZLICZANIE PRZEWOŹNIKÓW

Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar
umownych nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu
kursów. Dzięki zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów),
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program sam może zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy
przyspieszone, opóźnione czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam
definiować i dopisywać do kursów inne wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający
kasownik itp). Do innych wykluczeń także naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi
stawkami.

ROZLICZANIE UTARGU KIEROWCÓW 

Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony
jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych
w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców
pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich
zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modułem SRG 3000 MUNICOM możliwa
jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z
danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE) 

Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji 
nieelektronicznej. 

BILETY ELEKTRONICZNE  

Zestaw oprogramowania do realizacji zadań związanych z dystrybucją i rozliczeniem
obrotu biletem elektronicznym
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CNR 

Oprogramowanie wspomagające kompleksowe rozwiązanie zadań związanych z
komunikowaniem się z pojazdami i inną infrastrukturą komunikacyjną (np. tablice
przystankowe). Ciągła wymiana danych z pojazdami pozwala na zbudowanie:

systemu nadzorem flotą komunikacji miejskiej;
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
systemów biletów elektronicznych . 

Umożliwia on ponadto:

wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych, 
nadzór pojazdów wykonujących określone zadania na liniach, 
a także sterowanie urządzeniami przystankowymi informującymi pasażerów o
odjazdach pojazdów
informowanie przewoźników o aktualnym stanie taboru.

SIP-WWW

Modu ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie
najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego
rozkładu jazdy.Dane do wyświetlania rozkładu jazdy pobierane są z modułu Rozkład
jazdy programu MUNICOM.premium. Warunkiem działania mapy w internecie jest
obecność właśnie wspomnianego programu. Do działania programu wymagana jest
zwykła przeglądarka internetowa, dzięki temu, że korzysta z tradycyjnych technologii
WWW.
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REJESTRY

REJESTRY

Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i przeznaczony do
wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych wykorzystywanych w
pozostałych elementach systemu MUNICOM, są to: ( Rejestr pracowników, Rejestr pojazdów,
Rejestry Karty Drogowej)

MENU GŁÓWNE REJESTRY SYSTEMOWE

FUNKCJE SYSTEMU:1

REJESTRY PRACOWNIKÓW:

Zawiera podstawowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
łącznie z ewidencją stanowisk, działów, pracowników (aktualnie zatrudnieni, wybranego
działu, wybranego stanowiska, zwolnieni z pracy)

REJESTRY POJAZDÓW:

Rejestr programu służy do ewidencji pojazdów i danych z nimi związanych. Rejestr ten
zawiera ewidencję:

pojazdów.

marek pojazdów.  

ewidencja dowolnej liczby paliw. 

materiałów eksploatacyjnych.

reklam zamieszczanych na pojazdach. 

definiowanie kodów awarii pojazdów przy współpracy z autokomputerami produkcji
firmy R&G umożliwia   późniejsze ich raportowania w systemie Dyspozytor i Analizy.

kasy fiskalne pojazdów.

REJESTRY KARTY DROGOWEJ:

Funkcja programu przeznaczona głównie do prowadzenia danych związanych z rozliczaniem
paliwa i czasu pracy. Dane z tej części programu wykorzystywane są przez systemy
Harmonogram, Karta Drogowa, Obsługa Techniczna – Czas Pracy, Rozkład Jazdy, Plany Pracy
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i Dyspozytor.  Umożliwia on wprowadzanie takich danych jak: 

rodzaje norm.

normy zużycia paliwa z historią zmian. 

normy ogrzewania pojazdów.

warunki przepałów uzasadnionych.

kategorie zużyć materiałów eksploatacyjnych (np. dolewki, wymiany).

rejestr nieobecności.

rodzaje dni wolnych.

rodzaje uwag dyspozytorskich(ogólne, do pojazdu, do kierowcy, do kursu).

WYDRUKI2

WYDRUKI PRACOWNIKÓW:

Daty ważności badań / zaświadczeń.

WYDRUKI POJAZDÓW:

Wskaźniki obciążeń pojazdów.

Wskaźniki obciążeń marek.

Badania techniczne data ważności.

Daty ważności badań / zaświadczeń2.1

Opis:

Wydruk przedstawia daty ważności badań / zaświadczeń.

Parametry:

Zakres danych do wydruku

Sortowanie:

Wg wybranego sposobu sortowania danych
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Kolumny:

L.p

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Data ważności świadectwa kwalifikacji

Data ważności badań psychologicznych

Data ważności badań okresowych

Data ważności prawa jazdy

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wskaźniki obciążeń pojazdów2.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów i ich współczynniki obciążenia.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg marki, typu pojazdu.

Kolumny:

Marka, typ pojazdu

Pojazd, nr boczny

Obciążenie minimalne

Współczynnik obciążenia

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Wskaźniki obciążeń marek2.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie marek pojazdów i ich współczynniki obciążenia.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg marki, typu pojazdu.

Kolumny:

Marka, typ pojazdu

Obciążenie minimalne

Współczynnik obciążenia

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Badania techniczne data ważności2.4

Opis:

Wydruk przedstawia pojazdy oraz daty ważności ich badań technicznych.

Parametry:

Sortowanie (wg nr rejestracyjnego lub nr bocznego pojazdu)

Sortowanie:

Wg nr rejestracyjnego lub nr bocznego pojazdu  zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Badanie ważne do

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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ROZKŁAD JAZDY

Jest zestawem kilku narzędzi służących do: 

projektowania, 

bieżącego wykorzystywania, 

aktualizacji danych, 

rozkładów jazdy dla organizatorów transportu jak też dla przewoźników. 

Schemat powiązań odzwierciedla ponizszy obrazek

Umożliwia tworzenie wielowersyjnych rozkładów jazdy (komplety danych rozkładów jazdy na
kolejne daty obowiązywania ): rozkłady archiwalne, aktualne, rozkłady w trakcie
przygotowania.

Uwzględnia różne środki transportu (autobusy, trolejbusy, tramwaje, i inne).

Może obejmować wielu przewoźników lub wiele zajezdni.
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MENU GŁÓWNE ROZKŁADU JAZDY

FUNKCJE PROGRAMU:1

REJESTRY PODSTAWOWE 

Zawiera dane startowe do rozpoczęcia pracy rozkładu jazdy (dane podstawowe  są wspólne
dla wszystkich wersji rozkładu jazdy.

Rejestr ulic - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich ulicach znajdujących się na
obszarze działania przedsiębiorstwa.

Rejestr miejscowości - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich miejscowościach
obsługiwanych przez pojazdy przedsiębiorstwa.

Rejestr typów przystanków - Rejestr ten zawiera informacje o rodzaju przystanków
które posiada przedsiębiorstwo (słupek, zadaszony, wiata itp.).

Rejestr przystanków - Rejestr ten zawiera zbiór przystanków będących na terenie
przedsiębiorstwa. Dane o przystankach zawierają następujące informacje o nazwie
przystanku ( pełna, skrócona, dla autokomputera), opisie przystanku na tabliczkę,
słupek danego przystanku, numerach inwentarzowych, typ przystanku, ulicę,
miejscowość i gminie w której się znajduje, tekst wymowy dla autokomputera i
urządzenia głośnomówiącego,pozycja GPS słupka przystankowego w formie
stopnie:minuty:sekundy, Strefa przystanku GPS.

Rejestr czynności na kursówkach - Rejestr ten zawiera wykaz czynności które mogą
być składnikiem kursówki czyli jazda według rozkładu jazdy, przerwa bisowa, jazda
wycieczkowa itd

Rejestr norm zużycia paliwa - Rejestr ten zawiera wszystkie normy paliwa
obowiązujące dla linii obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.

Rejestr zajezdni - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich zajezdniach
przedsiębiorstwa.

Rejestr gmin - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich gminach obsługiwanych
przez pojazdy przedsiębiorstwa.

Rejestr obiektów - Rejestr ten zawiera wykaz obiektów znajdujących się na trasach
linii, np. zwrotnice, światła granice gmin, itp. i jest wykorzystywany dodatkowo w
systemie Nadzoru i (lub) Sterowania Ruchem.

Rejestr danych pomocniczych - Rejestr ten zawiera informacje o typach obiektów
znajdujących się na trasach linii, oraz o grupach brygad.

REJESTRY WERSYJNE 

Zawiera dane potrzebne do układania rozkładu jazdy(obowiązujące dla wybranej wersji
rozkładu jazdy w zadanym okresie czasu.

Rejestr linii - Rejestr zawiera dane dotyczące numerów, nazw i typów ( dzienna,
nocna), oznaczenia dla biletu, kod SRG 3000, normę zużycia paliwa linii obsługiwanych
przez przedsiębiorstwo, datę ważności rozkładu jazdy.

Rejestr wariantów tras na liniach - Rejestr zawiera warianty przejazdu dla każdej z linii
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wraz z opisem na przystanek i tablice kierunkowe zamontowane w pojeździe.

Rejestr dojazdów (kursy techniczne) - Rejestr zawiera wykaz dojazdów, które są
wykonywane podczas wykonywania pracy przez pojazd. 

Rejestr zjazdów (kursy techniczne) - Rejestr zawiera wykaz zjazdów, które są
wykonywane podczas wykonywania pracy przez pojazd.

Rejestr przejazdów (kursy techniczne) - Rejestr zawiera wykaz przejazdów, które są
wykonywane podczas wykonywania pracy przez pojazd.

Rejestr typów dni - Rejestr zawiera wykaz obowiązujących w przedsiębiorstwie typów
dni przewozu 

( pracujące, wolna sobota, świąteczne itd.) wraz z informacja czy kursy tych dni maja
być drukowane na tabliczce dla pasażera i w jakiej kolejności.

Uwagi - Rejestr zawiera definicje uwag do kursu dla pasażera na przystanek, do
przystanku na linii dla pasażera, do kursu na linii dla kierowcy oraz do pozycji czasu
pracy dla kierowcy.

Czasy przejazdów - Rejestr zawiera czasy przejazdów pomiędzy przystankami-
słupkami (możliwe jest zdefiniowanie nieskończenie wielu przejazdów pomiędzy
przystankami z równymi czasami i normami zużycia paliwa)

Rejestr kursów - Rejestr zawiera dane dotyczące kursów wybranej linii i wariantu
przejazdu dla wybranego typu dnia przewozu. Dane te zawierają informacje o
numerze kursu, godzinie rozpoczęcia oraz ewentualne uwagi do kursu które będą
drukowane na tabliczce dla pasażera.

Rejestr kursówek - Rejestr zawiera wykaz kursówek przypisanych do wybranego typu
dnia przewozu. Każda kursówka zawiera informacje o numerze kursówki, zajezdni z
której jest wykonywana, czasie pracy kursówki (max trzech zmian i przerwie bisowej)
oraz informacje o poszczególnych czynnościach na kursówce.

KOREKTA KURSÓW 

Funkcja ta umożliwia korektę kursu wybranego typu dnia, linii i wariantu przejazdu. Korekta
polega na wybraniu wybranego zakresu kursów i poprawę wybranych czasów rozpoczęcia
kursu. Zmiana godziny rozpoczęcia pojedynczego kursu powoduje zmianę godzin kursów
następnych i początku rozpoczęcia kursówki w skład której wchodzi poprawiany kurs.

INFORMACJE O ODJAZDACH 

Program umożliwia przegląd wszystkich informacji zawartych w rozkładzie jazdy. Funkcja
informacji o odjazdach umożliwia na szybie wyszukanie interesujących użytkownika danych
dotyczących wybranego aspektu rozkładu jazdy. Jest szczególnie przydatna w
przedsiębiorstwie na stanowisku informacyjnym dla pasażera.

WERSJE ROZKŁADU 

Funkcja ta umożliwia poprawę, dopisanie lub usunięcie wybranej wersji rozkładu jazdy.

PROJEKTOWANIE ROZKŁADU JAZDY:

Zaprojektowaniu tras linii - Projektowanie polega na wpisaniu przystanków,
zdefiniowaniu połączeń między przystankami wraz z ich parametrami (droga , czasy
przejazdów) oraz ich połączeniu w warianty tras linii. Pozwala na zdefiniowanie
dojazdów i zjazdów do i z linii dla obsługujących linię zajezdni.   

Zaprojektowaniu minutowego rozkładu jazdy - Polega na określeniu godzin
rozpoczęcia kursów, ich wariantów trasy  oraz połączeniu  ich w zadania wykonywane
przez pojedynczy pojazd wyjeżdżający z zajezdni - brygady.Ten etap projektowania w
zależności od rodzaju linii oraz typu jej rozkładu jazdy może być realizowany ręcznie
bądź automatycznie. Mogą być również w jego trakcie uwzględniane wymagania co do
synchronizacji rozkładów jazdy linii. Utworzone zadania przewozowe zostają
przypisane realizującym je zajezdniom oraz wymaganemu do ich realizacji rodzajowi
typu taboru.

WYDRUKI2

DANE PODSTAWOWE:

Przystanki.

Przystanki dla SRG-3000 (wydruk dla urządzenia głośnomówiącego R&G).
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DANE WERSYJNE:

Czasy przejazdów.

Uwagi do linii dla pasażera.

Uwagi do przystanku dla pasażera.

Uwagi do kursów dla kierowców.

Uwagi dla kursówek dla kierowców.

TABLICZKI PRZYSTANKOWE (DLA LINII, DLA PRZYSTANKU) 

definiowane dla każdego miasta na etapie wdrożenia.

KURSÓWKI DLA KIEROWCÓW:

Lista aktualnych kursówek.

Kursówki dla kierowców.

Czas pracy

Czas pracy na kursówkach.
Czas pracy i miejsca zmian kierowców.
Czas pracy i kilometry.

Plan służb kierowców.

Kilometry na kursówkach

Wozokilometry na kursówkach.

Wykaz przerw eksploatacyjnych.

TRASY I KURSY:

Trasa wariantu wybranej linii.

Trasa przejazdu linii.

Minutowy rozkład jazdy wybranego kursu.

Wszystkie kursy wybranej linii

Książkowy rozkład jazdy dla firmy.

Książkowy rozkład jazdy dla pasażera.

Kilometry na terenie gminy( na liniach, w rozbiciu na gminy, liniowe dla wszystkich
gmin).

Statystyczny przedsiębiorstwa transportowego 

Dla koordynatora .

Dla koordynatora według słupków

LINIE:

Kilometry na liniach

KILOMETRY:

Numery linii
Typy dni

DANE PODSTAWOWE2.1

DANE PODSTAWOWE:

Przystanki.

Przystanki dla SRG-3000 (wydruk dla urządzenia głośnomówiącego R&G).

Przystanki2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawiający rejestr przystanków 
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Parametry:

brak

Sortowanie:

wg nazw przystanków

wg numerów inwentarzowych

Kolumny:

Lp

Nazwa przystanku

Uwaga

Numer

Słupek

Nr inwentarzowy

Ulica

Miejscowość

Gmina

Pozycja GPS długość

Pozycja GPS szerokość

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Przystanki dla SRG-30002.1.2

Opis:

Wydruk przedstawiający rejestr przystanków dla urządzenia głośnomówiącego R&G

Parametry:

brak

Sortowanie:

numer

Kolumny:
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Numer

Opis przystanku/kierunków dla GRG

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

DANE WERSYJNE2.2

DANE WERSYJNE:

Czasy przejazdów.

Uwagi do linii dla pasażera.

Uwagi do przystanku dla pasażera.

Uwagi do kursów dla kierowców.

Uwagi dla kursówek dla kierowców.

Czasy przejazdów2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawiający czasy przejazdów między przystankami zawartymi w rejestrze

Parametry:

brak

Sortowanie:

wg nazw przystanków

wg numerów inwentarzowych

Kolumny:

Przystanek początkowy

o Numer

o Nazwa

Przystanek końcowy

o Numer
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o Nazwa

Droga

Czas

Przedział czasu

o Godzina Od

o Godzina Do

Typ dnia wg rozkładu jazdy

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Uwagi do linii dla pasażera2.2.2

Opis:

Wydruk przedstawiający uwagi do linii dla pasażerów 

Parametry:

wybór linii [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Linia

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Uwagi do przystanku dla pasażera2.2.3

Opis:

Wydruk przedstawiający uwagi do przystanków dla pasażerów 

Parametry:

wybór linii [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Linia

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Uwagi do kursów dla kierowców2.2.4

Opis:

Wydruk przedstawiający uwagi do linii dla kierowców 

Parametry:

wybór linii [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Linia

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Uwagi dla kursówek dla kierowców2.2.5

Opis:

Wydruk przedstawiający rejestr uwagi do kursówek dla kierowców 

Parametry:

brak

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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ROZKŁADY JAZDY2.3

ROZKŁAD JAZDY:

Dla przystanku.

Dla przystanku v2.

Dla linii.

Dla linii v2.

Dla przystanku v3.

Dla przystanku v4.

Dla przystanku v5.

Dla przystanku v6.

Dla przystanku v7.

Dla przystanku v8.

Dla przystanku v9.

Dla przystanku2.3.1

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Przystanek
Rozkład ważny od

Linia
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Kierunek

Trasa

Typy dni

Godziny odjazdu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla przystanku v22.3.2

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Przystanek

Rozkład ważny od

Kierunek

Linia

Następne przystanki
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Typ dnia

Godziny odjazdu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla linii2.3.3

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla linii

Parametry:

linia

wariant trasy

warianty wydruku

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Przystanek

Rozkład ważny od

Linia

Kierunek

Trasa

Typy dni

Godziny odjazdu

Uwagi
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla linii v22.3.4

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla linii

Parametry:

linia

wariant trasy

wariant wydruku

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Przystanek
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Rozkład ważny od

Linia

Kierunek

Następne przystanki

Typ dnia

Godziny odjazdu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla przystanku v32.3.5

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

KierunekRozkład Jazdy

Linia
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Przystanek

Typy dni

Godziny odjazdu

Rozkład ważny od

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla przystanku v42.3.6

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Numer linii

Przystanek

Kierunek

Trasa

Typy dni

Godziny odjazdów

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

Dla przystanku v52.3.7

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Numer linii

Przystanek

Kierunek

Typy dni

Godziny odjazdów

Trasa i czasy przejazdów
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Rozkład jazdy ważny od

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla przystanku v62.3.8

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Trasa przejazdu

Numer linii

Kierunek

Przystanek

Typy dni
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Godziny odjazdów

Rozkład jazdy ważny od

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla przystanku v72.3.9

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Numer linii

Kierunek

Trasa przejazdu

Rozkład jazdy obowiązuje od

Typy dni

Godziny odjazdów

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

Dla przystanku v82.3.10

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Numer linii

Kierunek

Trasa przejazdu

Rozkład jazdy obowiązuje od
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Typy dni

Godziny odjazdów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla przystanku v92.3.11

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy dla przystanku

Parametry:

przystanek

słupek

linia

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Numer linii

Trasa linii

Przystanek

Kierunek

Typy dni

Godziny odjazdów

Rozkład jazdy ważny od

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

KURSÓWKI DLA KIEROWCÓW2.4

KURSÓWKI DLA KIEROWCÓW:

Lista aktualnych kursówek.

Kursówki dla kierowców.

Czas pracy

Czas pracy na kursówkach.
Czas pracy i kilometry.
Czas pracy i miejsca zmian kierowców.

Plan służb kierowców.

Kilometry na kursówkach.

Wozokilometry na kursówkach.

Wykaz przerw eksploatacyjnych.

Lista aktualnych kursówek2.4.1

Opis:

Wydruk rejestru kursówek w rozkładzie jazdy

Parametry:

typ dnia
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Sortowanie:

wg typ dnia + kursówka

Kolumny:

Dzień

Kursówka

Status

Czas pracy

o 1 zmiana

o 2 zmiana

o 3 zmiana

o Przerwa bisowa

o Praca ogółem

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Kursówki dla kierowców2.4.2

KURSÓWKI DLA KIEROWCÓW:

A - czynności

B - czasy pośrednie

C - B + czasu postoju

Wariant D

A - Czynności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czynności kierowców na kursówkach
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Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kurs

Godzina

Linia

Uwagi

Szczegóły trasy: Skąd - Dokąd

Godzina zakończenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

B - Czasy posrednie

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasów pośrednich na kursówkach

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]
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Sortowanie:

brak

Kolumny:

Linia

Uwagi

Godzina

Początek

Przystanek kontrolny

Przystanek kontrolny

Koniec

Godzina zakończenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

C - B + czasy postoju

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasów pośrednich na kursówkach wraz z postojem

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:
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brak

Kolumny:

Linia

Uwagi

Godzina

Początek

Przystanek kontrolny

Przystanek kontrolny

Koniec

Godzina zakończenia

Postój

Podsumowania:

brak

 Przykład wydruku:

Wariant D

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk rozkładu jazdy - Wariant D

Parametry:

dane do wydruku

typ dnia

kursówka

Sortowanie:
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brak

Kolumny:

Linia

Uwagi

Godzina

Początek

Przystanek kontrolny

Koniec 

Zakończenie 

Podsumowania:

brak

 Przykład wydruku:

Czas pracy2.4.3

CZAS PRACY:

Wariant 1

Wariant 2 

Wariant 3

Czas pracy + kilometry

Czas pracy + miejsca zmian

Wariant 1

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad - Wariant 1

Parametry:

typ dnia
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Sortowanie:

brak

Kolumny:

Typ dnia

Kursówka

Zmiana 1

o Czas pracy

o Przerwa bisowa

Zmiana 2

o Czas pracy

o Przerwa bisowa

Zmiana 3

o Czas pracy

Ogółem

o Praca

o Przerwa bisowa

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wariant 2

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad - Wariant 2

Parametry:

typ dnia

Sortowanie:
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brak

Kolumny:

Typ dnia

Kursówka

Zmiana 1

o Czas pracy

o Przerwa bisowa

Zmiana 2

o Czas pracy

o Przerwa bisowa

Zmiana 3

o Czas pracy

Ogółem

o Praca

o Przerwa bisowa

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wariant 3

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad - Wariant 3

Parametry:

typ dnia

Sortowanie:
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brak

Kolumny:

Typ dnia

Kursówka

Zmiana 1

o Czas pracy

o Przerwa bisowa

o Jazda / Przerwa / inne / Rezerwa

Zmiana 2

o Czas pracy

o Przerwa bisowa

o Jazda / Przerwa / inne / Rezerwa

Zmiana 3

o Czas pracy

Ogółem

o Praca

o Przerwa bisowa

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Czas pracy + kilometry

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad wraz z kilometrami

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

zakres godzin RANO

zakres godzin WIECZÓR
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godziny nadliczbowe

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kursówka

Zmiana 1

o Godzina rozpoczęcia

o Godzina zakończenia

o Praca

o Godziny nocne

o Godziny nadliczbowe

o Wozokilometry

Zmiana 2

o Godzina rozpoczęcia
o Godzina zakończenia

o Praca

o Godziny nocne

o Godziny nadliczbowe

o Wozokilometry

Zmiana 3

o Godzina rozpoczęcia
o Godzina zakończenia

o Praca

o Godziny nocne

o Godziny nadliczbowe

o Wozokilometry

Suma drogi

Suma kursów

Przerwa bisowa

Podsumowania:

czas pracy z podziałem na zmiany (uwzględnione godziny nocne i nadliczbowe)

droga z podziałem na zmiany
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kursy

Przykład wydruku:

Czas pracy + miejsca zmian

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad wraz z miejscami zmian

Parametry:

typ dnia

ilość drukowanych zmian [2 lub 3]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Lp

Kursówka

Zmiana 1

o Godzina rozpoczęcia

o Godzina zakończenia

Miejsce zmiany

Zmiana 2

o Godzina rozpoczęcia

o Godzina zakończenia

Zmiana 3 (jeżeli wybrano wydruk dla 3 zmian)

o Godzina rozpoczęcia

o Godzina zakończenia
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Podział służb

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk podziału służb.

Parametry:

typ dnia

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kurs

Linia

OC początkowe

Wujazd z zajezdni

Praca na I

Przystanek poczatkowy

Przystanek końcowy

Zmiana I

Zjazd do zajezdni
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OC końcowe

Czas pracy

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Plan służb kierowców2.4.4

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad wraz z kilometrami

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kursówka

Zmiana

Czas pracy

Podsumowania:

czas pracy

Przykład wydruku:
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Kilometry na kursówkach2.4.5

Opis:

Wydruk kilometrów na kursówkach

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Dzień

Kursówka

Zmiana

Liczba kursów

Zdefiniowane Normy zużycia paliw []

Razem (suma poziomo - dla kursówki)

Podsumowania:

Podsumowanie dla kursówki
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Podsumowanie dla typu normy

Przykład wydruku:

Wozokilometry na kursówkach2.4.6

Opis:

Wydruk wozokilometrów na kursówkach

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Dzień

Kursówka

Zmiana

Liczba kursów

Droga

Liczba wagonów

Wozokilometry

Podsumowania:

Suma kursów

Suma drogi

Suma wozokilometrów
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Przykład wydruku:

Wykaz przerw eksploatacyjnych2.4.7

Opis:

Wydruk przerw eksploatacyjnych na kursówkach

Parametry:

typ dnia

kursówka [jedna, wybrane, wszystkie]

typ wydruku

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kursówka

Zmiana 1 - Czas

Zmiana 2 - Czas

Zmiana 3 - Czas

Razem (suma poziomo - dla kursówki)

Podsumowania:

Suma czasu dla zmiany

Łączna suma
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Przykład wydruku:

 

TRASA I KURSY2.5

TRASY I KURSY:

Trasa wariantu wybranej linii.

Trasa przejazdu linii.

Minutowy rozkład jazdy wybranego kursu.

Wszystkie kursy wybranej linii

Książkowy rozkład jazdy dla firmy.

Książkowy rozkład jazdy dla pasażera.

Kilometry na terenie gminy( na liniach, w rozbiciu na gminy, liniowe dla wszystkich
gmin).

Statystyczny przedsiębiorstwa transportowego 

Dla koordynatora .

Dla koordynatora według słupków

Trasa wariantu wybranej linii2.5.1

Opis:

Wydruk trasy wybranej linii

Parametry:

linia

wariant trasy [jeden, wybrane, wszystkie]

Sortowanie:

brak
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Kolumny:

Lp

Numer przystanku

Nazwa przystanku

Droga

Droga ogółem

Strefa

Droga na strefie

Gmina

Droga w gminie

Czas przejazdu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Trasa przejazdu linii2.5.2

Opis:

Wydruk trasy przejazdu wybranej linii (lista ulic na trasie)

Parametry:

linia [jedna, wszystkie]

wariant trasy [jeden, wszystkie]

zawartość wydruku

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Linia

Wariant

Trasa przejazdu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Minutowy rozkład jazdy wybranego kursu2.5.3

Opis:

Wydruk trasy przejazdu wybranej linii (lista ulic na trasie)
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Parametry:

typ dnia

linia

kurs

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Lp

Numer przystanku

Nazwa przystanku

Godzina

Czas przejazdu

Czas ogółem

Droga

Droga ogółem

Strefa

Gmina

Droga w gminie 

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Wszystkie kursy wybranej linii2.5.4

Opis:

Wydruk przedstawiający minutowy rozkład jazdy dla wybranego kursu na linii (czasy
odjazdu z przystanków)

Parametry:

typ dnia

linia

kurs

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Lp

Numer przystanku

Nazwa przystanku

Godzina

Czas przejazdu

Czas ogółem

Droga

Droga ogółem

Strefa

Gmina

Droga w gminie

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Książkowy rozkład jazdy dla firmy2.5.5

Opis:

Wydruk przedstawiający książkowy rozkład jazdy dla firm
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Parametry:

typ dnia

linia

wariant

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nazwa przystanku

Numer kursu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Książkowy rozkład jazdy dla pasażera2.5.6

Opis:

Wydruk przedstawiający książkowy rozkład jazdy dla pasażera

Parametry:

typ dnia

linia

wariant

nagłówek wydruku

Sortowanie:

brak
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Kolumny:

Nazwa przystanku

Numer kursu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Kilometry na terenie gminy2.5.7

KILOMETRY NA TERENIE GMIN:

Według linii, wariantu trasy

Na liniach w gminach

Linii w rozbiciu na gminy

Liniowe dla wszystkich gmin

Według linii, wariantu trasy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk sumy przejechanych kilometrów na liniach według gmin

Parametry:

typ dnia

gmina

linia [jedna, wszystkie]

wariant (jeżeli wybrana tylko jedna linia)

Sortowanie:

brak

Kolumny: 
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Linia

Gmina

Typ dnia

Wariant trasy

Długość trasy (km)

Liczba kursów

Droga razem (km)

Podsumowania:

Droga wg typów dni, gmin oraz łącznie

Przykład wydruku:

Na liniach w gminach

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk sumy przejechanych kilometrów na terenie gminy

Parametry:

gmina

linia [jedna, wszystkie]

wariant (jeżeli wybrana tylko jedna linia)

Sortowanie:

brak

Kolumny: 

Gmina

Linia

Typ dnia - Droga (km)
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Typ dnia - Dojazdy

Typ dnia - Zjazdy

Typ dnia - Kursy

Razem - Droga (km)

Razem - Dojazdy

Razem - Zjazdy

Razem - Kursy

Podsumowania:

Droga wg typów dni, gmin oraz łącznie

Przykład wydruku:

Linii w rozbiciu na gminy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk sumy przejechanych kilometrów dla linii w rozbiciu na gminy

Parametry:

linia

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Linia

Gmina

Typ dnia

Droga

Liczba kursów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  57  

ROZKŁAD JAZDY

Podsumowania:

Łączna droga w dni

Przykład wydruku:

Liniowe dla wszystkich gmin

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przejechanych kilometrów na liniach rozbiciu na gminy

Parametry:

typ dnia

linia [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Numer linii

Wozokilometry

o Liniowe

o Dojazdy

o Razem

Gmina

o Nazwa

o Kilometry

Podsumowania:

Łączna droga

Przykład wydruku:
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Statystyczny przedsiębiorstwa transportowego2.5.8

Opis:

Wydruk przedstawiający statyczny rozkład jazdy 

Parametry:

typ dnia

linia

wariant

liczba dni

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Przystanki

Kilometry

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Dla koordynatora2.5.9

Opis:

Wydruk przedstawiający rozkład jazdy przeznaczony dla koordynatora

Parametry:

Data ważności RJ "OD"

Data ważności RJ "DO"

Średnia prędkość techniczna

Średnia prędkość komunikacyjna

Dowolny tekst nagłówka wydruku

Wybrane typy dni

Linia

Wariant

Sortowanie:

brak
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Kolumny:

Kolumny godzinowe

Lp

Km

Nazwa przystanku

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dla koordynatora według słupków2.5.10

Opis:

Wydruk przedstawiający rozkład jazdy przeznaczony dla koordynatora

Parametry:

Data ważności RJ "OD"

Data ważności RJ "DO"

Średnia prędkość techniczna

Średnia prędkość komunikacyjna

Dowolny tekst nagłówka wydruku

Wybrane typy dni

Linia

Wariant

Typ wydruku
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Sortowanie:

brak

Kolumny:

Lp

Km

Nazwa przystanku

Kolumny godzinowe

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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KILOMETRY NA LINIACH2.6

Opis:

Wydruk kilometrów na liniach

Parametry:

typ dnia

linia

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Dzień

Linia

Kursówka

Zmiana

Liczba kursów

Miejska

Pozamiejska

Razem

Podsumowania:

Liczba kursów

Miejska

Pozamiejska
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Razem

 Przykład wydruku:

KILOMETRY2.7

WEDŁUG NUMERÓW LINII

Bez szczegółów - zbiorczy

Typy dni

Kursy

Wariant trasy

WEDŁUG TYPÓW DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer linii

Numer linii, wariant trasy

Kursy

Kursówki

Linie, kursówki, normy

Kursówki, linie, normy

Kursówki, normy

Numery linii2.7.1

Bez szczegółów - zbiorczy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na linie.

Parametry:

wybór zestawienia

linia

Sortowanie:

wg numeru linii
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Kolumny:

Numer linii

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów

Droga (km)

 Przykład wydruku:

Typy dni

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na linie oraz typy dni

Parametry:

wybór zestawienia

linia

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Numer linii

Typ dnia

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów

Droga (km)

 Przykład wydruku:
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Kursy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na linie oraz kursy.

Parametry:

wybór zestawienia

linia

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Numer linii

Typ dnia

Numer kursu

Godzina rozpoczęcia

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów
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Droga (km)

 Przykład wydruku:

Warianty trasy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na linie oraz warianty
trasy

Parametry:

wybór zestawienia

linia

Sortowanie:

wg numeru linii

Kolumny:

Numer linii

Wariant trasy

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów

Droga (km)
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 Przykład wydruku:

Typy dni2.7.2

Bez szczegółów - zbiorczy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni.

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Typ dnia

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:
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Ilość kursów

Droga (km)

 Przykład wydruku:

Numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz numery
linii

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Typ dnia

Numer linii

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów

Droga (km)

 Przykład wydruku:
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Numer linii, wariant trasy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz numery
linii i warianty trasy.

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:
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Typ dnia

Numer linii

Wariant trasy

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów

Droga (km)

 Przykład wydruku:

Kursy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz kursy.

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia
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Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Numer kursu

Godzina rozpoczęcia

Ilość kursów

Droga (km)

Podsumowania:

Ilość kursów

Droga (km)

 Przykład wydruku:
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Kursówki

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz
kursówki.

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Typ dnia

L.p

Numer kursówki

Zmiana

Droga (km)

Podsumowania:

Droga (km)

 Przykład wydruku:
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Linie, kursówki, normy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz linie,
kursówki i normy

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Dzień 

Linia

Kursówka

Zmiana

Liczba kursów

Miejska

Podmiejska

Wycieczki

Razem

Podsumowania:

Liczba kursów

Miejska

Podmiejska

Wycieczki

Razem

 Przykład wydruku:
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Kursówki, linie, normy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz
kursówki, linie i normy.

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Dzień

Linia

Kursówka

Zmiana

Liczba kursów

Miejska

Podmiejska

Wycieczki

Razem

Podsumowania:

Liczba kursów

Miejska

Podmiejska

Wycieczki

Razem
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 Przykład wydruku:

Kursówki, normy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie rozkładu jazdy w rozbiciu na typy dni oraz
kursówki i normy.

Parametry:

wybór zestawienia

typ dnia

Sortowanie:

wg typu dnia

Kolumny:

Dzień

Kursówka

Zmiana

Liczba kursów

Miejska

Podmiejska

Wycieczki

Razem

Podsumowania:
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Liczba kursów

Miejska

Podmiejska

Wycieczki

Razem

 Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  77  

ROZKŁAD JAZDY WIN

ROZKŁAD JAZDY WIN

Jest zestawem narzędzi służących do: projektowania, bieżącego wykorzystywania,
aktualizacji danych rozkładów jazdy dla organizatorów transportu jak też dla przewoźników.
Umożliwia tworzenie wielowersyjnych rozkładów jazdy (komplety danych rozkładów jazdy na
kolejne daty obowiązywania): rozkłady archiwalne, aktualne, rozkłady w trakcie
przygotowania. Uwzględnia różne środki transportu (autobusy, trolejbusy, tramwaje itp.). 

ROZKŁAD JAZDY WIN - to program integrujący w sobie następujące programy: 

Rozkład Jazdy - służy do tworzenia i edycji wielowersyjnego rozkładu jazdy dla
przedsiębiorstwa komunikacyjnego  i projektowaniem rozkładu na mapie. 

Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci
stron internetowych,

w formacie "Html", zawierających informacje dla pasażerów. Program generuje zbiór
stron o określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość
zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez program
strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i udostępnienia
użytkownikom Internetu, lub „wypalenia” płytki CD z pełnym interaktywnym rozkładem
jazdy. 

Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do wywieszenia
na przystankach. Program pobiera dane z rozkładu jazdy, i automatycznie tworzy
tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów tabliczek z możliwością pełnej
konfiguracji wszystkich elementów znajdujących się na wydruku.

Programowanie autokomputerów - program umożliwia utworzenie binarnego
rozkładu jazdy dla urządzenia pokładowego w celu: (sterowania tablicami,

kasownikami, urządzeniami głośnomówiacymi)

FUNKCJE PROGRAMU:1

REJESTRY PODSTAWOWE 

Dane startowe do rozpoczęcia pracy rozkładu jazdy (dane podstawowe  są wspólne dla
wszystkich wersji rozkładu jazdy)

Rejestr ulic - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich ulicach znajdujących się na
obszarze działania przedsiębiorstwa.

Rejestr miejscowości - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich miejscowościach
obsługiwanych przez pojazdy przedsiębiorstwa.

Rejestr gmin - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich gminach obsługiwanych
przez pojazdy przedsiębiorstwa.

Rejestr urządzeń przystankowych - Rejestr ten zawiera informacje o rodzaju
przystanków które posiada przedsiębiorstwo (słupek, zadaszony, wiata itp.).

Rejestr czynności na kursówkach - Rejestr ten zawiera wykaz czynności które mogą
być składnikiem kursówki czyli jazda według rozkładu jazdy, przerwa bisowa, jazda
wycieczkowa itd

Rejestr norm zużycia paliwa - Rejestr ten zawiera wszystkie normy paliwa
obowiązujące dla linii obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.

Rejestr zajezdni - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich zajezdniach
przedsiębiorstwa.

Rejestr typów taboru - Rejestr zawiera informacje o taborze znajdującym się w
przedsiębiorstwie

Rejestr jednostek miar - Rejestr ten pozwala na ewidencję jednostek miar, które
występują w programie.
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REJESTRY PRZYSTANKÓW:

Rejestr przystanków - Rejestr ten zawiera zbiór przystanków będących na terenie
przedsiębiorstwa. Dane o przystankach zawierają następujące informacje: nawę
przystanku ( pełna, skrócona, dla autokomputera), miejscowość, numer inwentarzowy,
powierzchnia przystanku, stan przystanku, krótki opis, zdjęcie. Słupek danego
przystanku zawiera następujące informacje: opis słupka, ulicę, strefę, punkt kontrolny
dla pasażer, dla kierowcy, przystanek na żądanie, rodzaj urządzenia zamontowanego
na przystanku, przesiadkę na linie, zamontowanie tablicy na przystanku, tekst
wymowy dla autokomputera i urządzenia głośnomówiącego.

Czasy przejazdów - Rejestr zawiera czasy przejazdów pomiędzy przystankami-
słupkami (możliwe jest zdefiniowanie nieskończenie wielu przejazdów pomiędzy
przystankami z równymi czasami i normami zużycia paliwa).

REJESTRY LINIE I TRASY:

Rejestr linii - Rejestr zawiera dane dotyczące numerów, nazw i typów ( dzienna,
nocna), oznaczenia dla biletu, kod SRG 3000, normę zużycia paliwa linii obsługiwanych
przez przedsiębiorstwo, datę ważności rozkładu jazdy.

Rejestr wariantów tras - Rejestr zawiera warianty przejazdu dla każdej z linii wraz z
opisem na przystanek i tablice kierunkowe zamontowane w pojeździe.

Rejestr dojazdów - Rejestr zawiera wykaz dojazdów, które są wykonywane podczas
wykonywania pracy przez pojazd. 

Rejestr zjazdów - Rejestr zawiera wykaz zjazdów, które są wykonywane podczas
wykonywania pracy przez pojazd.

Rejestr przejazdów - Rejestr zawiera wykaz przejazdów, które są wykonywane
podczas wykonywania pracy przez pojazd.

Uwagi - Rejestr zawiera definicje uwag do kursu dla pasażera na przystanek, do
przystanku na linii dla pasażera, do kursu na linii dla kierowcy oraz do pozycji czasu
pracy dla kierowcy.

REJESTRY KURSY I BRYGADY: 

Rejestr typów dni - Rejestr zawiera wykaz obowiązujących w przedsiębiorstwie typów
dni przewozu 

( pracujące, wolna sobota, świąteczne itd.) wraz z informacja czy kursy tych dni maja
być drukowane na tabliczce dla pasażera i w jakiej kolejności.

Rejestr brygad - Rejestr zawiera wykaz brygad przypisanych do wybranego typu dnia
przewozu. Każda brygada zawiera informacje o numerze brygady i zajezdni, z której
jest wykonywana, czasie pracy brygady oraz informacje o poszczególnych
czynnościach brygady. 

Rejestr kursów - Rejestr zawiera dane dotyczące kursów wybranej linii i wariantu
przejazdu dla wybranego typu dnia przewozu. Dane te zawierają informacje o
numerze kursu, godzinie rozpoczęcia oraz ewentualne uwagi do kursu które będą
drukowane na tabliczce dla pasażera.

INFORMACJE O ODJAZDACH 

Program umożliwia przegląd wszystkich informacji zawartych w rozkładzie jazdy. Funkcja
informacji o odjazdach umożliwia na szybie wyszukanie interesujących użytkownika danych
dotyczących wybranego aspektu rozkładu jazdy. Jest szczególnie przydatna w
przedsiębiorstwie na stanowisku informacyjnym dla pasażera.
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EDYTOR CZASÓW PRZEJAZDÓW 

Edytor umożliwia definiowanie różnych czasów przejazdów w różnych godzinach.

MENADŻER TABLICZEK PRZYSTANKOWYCH 

Automatyczne generowanie tabliczek przystankowych dla pasażera na przystanek z
możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących się na wydruku. 
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WERSJE ROZKŁADU 

Funkcja ta umożliwia poprawę, dopisanie lub usunięcie wybranej wersji rozkładu jazdy.

OBSŁUGA SRG-3000 

Oprogramowanie umożliwi programowanie (autokomputera, tablic, urządzenia
głośnomówiącego) 

ROZKŁAD JAZDY W INTERNECIE 

Automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci stron internetowych, w formacie Html. 
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PROJEKTOWANIE ROZKŁADU JAZDY:

MAPA - Wizualne projektowanie tras na schemacie, mapie (możliwe jest podpięcie
mapy GIS)

Projektowanie tras komunikacyjnych - moduł projektowania opiera się na graficznym
interfejsie projektowym. Interfejs ten zawiera definiowalny podkład graficzny mapa
ułatwiający użytkownikowi orientację podczas projektowania tras komunikacyjnych.
Moduł umożliwia zastosowanie podkładu graficznego w kilku formatach. Podkład ten
może być dostarczany przez użytkownika systemu lub przez jego dostawcę. W czasie
pracy modułu podkład ten może być wyłączany i włączany przez użytkownika.
Podkładem graficznym może być też zestaw warstw graficznych wzajemnie ze sobą
skorelowanych w celu zapewnienia spójności pokazywanych informacji. Każda z
warstw może być przez użytkownika włączana lub wyłączana. Podczas pracy
użytkownik ma możliwość dowolnego powiększania i pomniejszania podkładu
graficznego lub powiększania lub pomniejszana wybranego jego fragmentu. W każdej
chwili widoczny na ekranie obszar projektowy może zostać na życzenie użytkownika
wydrukowany na drukarce zainstalowanej w systemie.

Projektowanie tras komunikacyjnych składa się z następujących elementów:

projektowanie przystanków i słupków
projektowanie przejazdów między przystankowych
projektowanie tras przejazdów
projektowanie wariantów przejazdów w obrębie tras przejazdów
projektowanie linii komunikacyjnych na podstawie zdefiniowanych wariantów
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przejazdów tras

Proces projektowania rozkładów jazdy polega na:

1. Zaprojektowaniu tras linii.

Projektowanie odbywa się na mapie (planie miasta) i polega na umieszczeniu
na nim przystanków, zdefiniowaniu połączeń między przystankami wraz z ich
parametrami (droga , czasy przejazdów) oraz ich połączeniu w warianty tras
linii. 

2. Zaprojektowaniu minutowego rozkładu jazdy (Projektowanie kursów na trasie
linii + Projektowanie kursów i brygad)

Polega na określeniu godzin rozpoczęcia kursów, ich wariantów trasy oraz
połączeniu  ich w zadania wykonywane przez pojedynczy pojazd wyjeżdżający
z zajezdni czyli brygady.
Ten etap projektowania w zależności od rodzaju linii oraz typu jej rozkładu
jazdy może być realizowany ręcznie bądź automatycznie. Utworzone zadania
przewozowe zostają przypisane realizującym je zajezdniom oraz wymaganemu
do ich realizacji rodzajowi typu taboru.

Utworzony rozkład jazdy (wersja rozkładu) jest kompletem danych koniecznych
do zlecenia zadań przewozowych przewoźnikowi, dokonywania rozliczeń z
gminami, tworzenia wydruków przystankowych, informacyjnych, książkowych,
wydruków kursówek dla kierowców i innych.  

Projektowanie kursów na trasie linii (PIŁA) Ta funkcja programu pozwala
projektować kursy i brygady na ekranie projektowym. Generowanie kursów może
odbywać się w sposób ręczy lub w sposób automatyczny. 

Ręczne dodawanie kursów dodaje się poleceniem dodaj kursu.
Przy automatycznym dodawani musimy określić przedział czasowy w jakim ma
kursować pojazd oraz odstęp czasowy co ile ma obywać się kurs. 

Projektowanie kursów i brygad (WAGONIKI) Ta funkcja programu pozwala
projektować kursy i brygady na ekranie projektowym. Generowanie kursów może
odbywać się w sposób ręczy lub w sposób automatyczny. 

Ręczne dodawanie kursów dodaje się poleceniem dodaj kursu.
Przy automatycznym dodawani musimy określić przedział czasowy w jakim ma
kursować pojazd oraz odstęp czasowy co ile ma obywać się kurs. 
Tworzenie kursówek - każda kursówka zawiera informacje o numerze kursówki,
zajezdni z której jest wykonywana, czasie pracy kursówki (max trzech zmian i
przerwie bisowej) oraz informacje o poszczególnych czynnościach na kursówce.
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WYDRUKI2

WYDRUKI PODSTAWOWE:

Zestawienie ulic.

Zestawienie miejscowości.

Zestawienie gmin.

Zestawienie przystanków wraz ze słupkami.

Zestawienie przystanków bez słupków.

Zestawienie przystanków i słupków i lp.

Zestawienie przystanków i słupków wybranego typu.

Zestawienie czynności.

Zestawienie norm zużycia paliwa.

WYDRUKI UWAG:

Zestawienie uwag do linii dla pasażera.

Zestawienie uwag do przystanku dla pasażera.

Zastawienie uwag do kursów dla kierowcy.

Zestawienie uwag do czasu pracy dla kierowcy.

WYDRUKI LINII I WARIANTÓW:

Zestawienie linii.

Zestawienie wariantów tras na linii.

TABLICZKI PRZYSTANKOWE (DLA LINII, DLA PRZYSTANKU) 

zdefiniowane dla każdego miasta na etapie wdrożenia lub tworzenie samodzielnie za
pomocą menażera.   

WYDRUKI ROZKŁADU JAZDY:

odjazdy z przystanku (dla firm).

WYDRUKI TRAS I KURSÓW:

Trasa wariantu wybranej linii.

Minutowy rozkład wybranego kursu.

Wszystkie kursy wybranej linii.
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Książkowy rozkład jazdy (dla firm).

Książkowy rozkład jazdy (dla pasażera).

Wydruk statystyczny przedsiębiorstwa transportowego.

Wydruk dla koordynatora.

Zestawienie eksploatacyjne.

ZESTAWIENIA DLA GMIN:

Kilometry na liniach przypisane do gmin.

Kilometry linii w rozbiciu na gminy.

Kilometry na terenie gmin w dni.

WYDRUKI BRYGAD:

Listy aktualnych brygad.

Plan służb kierowców.

Kilometry na brygadach.

Czas pracy i miejsca zmian kierowców

Czas pracy i wozokilometry na brygadach

Wykaz przerw eksploatacyjnych.

WYDRUKI DLA KIEROWCÓW:

Czynności.

Czasy pośrednie.

Wszystkie przystanki.

Zestawienie ulic2.1

Opis:

Wydruk przedstawia wszystkie ulice zadeklarowane w systemie.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg nazwy ulicy.

Kolumny:

Nazwa ulicy.

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie miejscowości2.2

Opis:

Wydruk przedstawia wszystkie miejscowości zadeklarowane w systemie.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg nazwy miejscowości.

Kolumny:

Nazwa miejscowości.

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie przystanków wraz ze słupkami2.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zadeklarowanych w systemie przystanków wraz ze
słupkami.

Parametry:

Drukować wg nazwy przystanku lub numeru przystanku.

Drukować nazwę pełną przystanku, nazwę skróconą przystanku lub nazwę przystanku na
wydruk.

Sortowanie:

Wg nazwy przystanku lub wg numeru przystanku zależnie od wybranego parametru.

Kolumny:

Nazwa przystanku

Słupek

Numer 

Strefa

Ulica

Miejscowość

Gmina

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie przystanków bez słupków2.4

Opis:
Wydruk przedstawia zestawienie zadeklarowanych w systemie przystanków bez słupków.

Parametry:

Drukować wg nazwy przystanku lub numeru przystanku.

Drukować nazwę pełną przystanku lub nazwę skróconą przystanku.

Sortowanie:

Wg nazwy przystanku lub wg numeru przystanku zależnie od wybranego parametru.

Kolumny:

Nazwa przystanku

Numer 

Miejscowość

Gmina

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie przystanków i słupków i lp2.5

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz przystanków, słupków i lp.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg liczby porządkowej

Kolumny:
L.p.

Nazwa przystanku

Słupek

Numer

Ulica

Miejscowość

Gmina

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie przystanków i słupków wybranego typu2.6

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie przystanków i słupków wybranego typu.

Parametry:

Rejestr urządzeń przystankowych

Sortowanie:

Wg liczby porządkowej.

Kolumny:

L.p.

Nazwa przystanku

Słupek 

Numer

Ulica

Miejscowość

Gmina

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie czynności2.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz zadeklarowanych w systemie czynności.

Parametry:

Drukować wg nazwy czynności lub skrótu czynności

Sortowanie:

Wg nazwy lub skrótu czynności zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nazwa czynności

Skrót

Klasa czynności

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie norm zużycia paliwa2.8

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie norm zużycia paliwa.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg opisu normy.

Kolumny:

Opis normy

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Zestawienie uwag do linii dla pasażera.2.9

Opis:

Wydruk przedstawia uwagi do linii dla pasażerów 

Parametry:

Wybór linii

Sortowanie:

Wg numeru linii.

Kolumny:

Linia

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Zestawienie uwag do przystanku dla pasażera2.10

Opis:

Wydruk przedstawia uwagi do przystanków dla pasażerów 

Parametry:

Wybór linii

Sortowanie:

Wg numeru linii.

Kolumny:

Linia

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zastawienie uwag do kursów dla kierowcy2.11

Opis:

Wydruk przedstawia uwagi do kursów dla kierowców 

Parametry:

Wybór linii

Sortowanie:

Wg numeru linii.

Kolumny:

Linia

Symbol

Treść uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Zestawienie uwag do czasu pracy dla kierowcy2.12

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz uwag do czasu pracy dla kierowcy.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg symbolu uwagi.

Kolumny:

Symbol

Treść uwagi.

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Zestawienie linii2.13

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zadeklarowanych w systemie linii.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru linii.

Kolumny:

L.p.

Numer

Opis linii

Typ linii

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie wariantów tras na linii2.14

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wariantów tras na linii.

Parametry:

Wybór linii

Sortowanie:

Wg wariantu trasy

Kolumny:

L.p.

Symbol

Droga [m]

Opis trasy

Opis na tablicę

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Tabliczki przystankowe_22.15

Opis:

Wydruk tabliczki przystankowej dla wybranego przystanku i linii.

Parametry:

Wybór przystanku i linii

Sortowanie:

brak.

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Odjazdy z przystanku2.16

Opis:

Wydruk przedstawia odjazdy na wybranej linii z podanego przystanku w określone dni.
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Parametry:

Typ dnia

Przystanek

Linie

Sortowanie:

Wg godziny.

Kolumny:

Godzina

Linia

Wariant

Opis wariantu

Brygady

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Trasa wariantu wybranej linii_22.17

Opis:

Wydruk trasy wybranej linii

Parametry:

Linia

Wariant trasy

Sortowanie:

Brak

Kolumny:

Lp



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  98  

ROZKŁAD JAZDY WIN

Numer przystanku

Nazwa przystanku

Droga

Droga ogółem

Strefa

Droga na strefie

Gmina

Droga w gminie

Norma zużycia paliwa

Czas przejazdu

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Minutowy rozkład wybranego kursu2.18

Opis:

Wydruk trasy przejazdu wybranej linii (lista przystanków na trasie).

Parametry:

Typ dnia

Numer linii

Sortowanie:
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Wg przebiegu kursu.

Kolumny:

L.p.

Nr/nazwa przystanku

Godzina

Czas [min]

Ogółem [min]

Droga [m]

Ogółem [m]

Strefa

Gmina

Norma zużycia paliwa

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wszystkie kursy wybranej linii_22.19

Opis:

Wydruk przedstawiający minutowy rozkład jazdy dla wybranego kursu na linii (czasy
odjazdu z przystanków)

Parametry:

Typ dnia

Linia

Sortowanie:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  100  

ROZKŁAD JAZDY WIN

Wg godziny.

Kolumny:

L.p.

Zajezdnia

Godzina

Uwagi kierowca

Uwagi pasażer

Uwagi przystanek

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

Czas [min]

Droga [m]

Brygady

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Książkowy rozkład jazdy (dla firm)_22.20

Opis:

Wydruk przedstawia książkowy rozkład jazdy dla firm.

Parametry:
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Typ dnia

Linia

Wariant

Sortowanie:

brak.

Kolumny:

Nazwa przystanku

Numer kursu

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Książkowy rozkład jazdy (dla pasażera)_22.21

Opis:

Wydruk przedstawi książkowy rozkład jazdy dla pasażera

Parametry:

Typ dnia

Linia

Wariant

Nagłówek wydruku

Sortowanie:

brak.

Kolumny:

Nazwa przystanku
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Numer kursu

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wydruk statystyczny przedsiębiorstwa transportowego2.22

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę kursów na linii

Parametry:

Typ dnia

Linia

Wariant

Liczba dni

Sortowanie:

brak.

Kolumny:

Przystanki

Kilometry

Podsumowania:

Prędkość komunikacyjna w km/h.

Kilometry na linii razem.

Liczba dni.

Kilometry na linii razem w dni.

Przykład wydruku:
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Wydruk dla koordynatora2.23

Opis:

Wydruk przedstawiający rozkład jazdy przeznaczony dla koordynatora.

Parametry:

Linia

Wariant

Średnia prędkość techniczna

Data ważności RJ "OD"

Data ważności RJ "DO"

Format i typ wydruku

Sortowanie:

brak.

Kolumny:

Lp

Km

Nazwa przystanku

Kolumny godzinowe

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zestawienie eksploatacyjne2.24

Opis:

Wydruk przedstawiający zestawienie eksploatacyjne dla wybranego typu dnia.

Parametry:

Typ dnia

Sortowanie:

brak.

Kolumny:

Linia

Kursy całk.

Dojazd

Na linii

W km całk

Dojazd 

Na linii

W h całk

Postój

Efekt

V ekspl

V komn

Ve/Vk



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  105  

ROZKŁAD JAZDY WIN

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kilometry na liniach przypisane do gmin2.25

Opis:

Wydruk przedstawia sumy przejechanych kilometrów na terenie gmin w poszczególne typy
dni.

Parametry:

Gmina

Linia

Wariant (jeden wybrany, wszystkie)

Sortowanie:

Wg wariantu trasy

Kolumny:

Wariant trasy

Droga [km]

Typ dnia

Liczba kursów

Ogółem Km



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  106  

ROZKŁAD JAZDY WIN

Podsumowania:

Podsumowanie ilości Km w rozbiciu na poszczególne typy dni.

Przykład wydruku:

Kilometry linii w rozbiciu na gminy2.26

Opis:

Wydruk przedstawia sumy przejechanych kilometrów na terenie wszystkich gmin w
poszczególne typy dni na wybranej linii.

Parametry:

Linia

Sortowanie:

Wg nazwy gminy

Kolumny:

Gmina 

Typ Dnia

Droga [m]

Liczba kursów

Podsumowania:

Podsumowanie ilości Km w rozbiciu na poszczególne typy dni.

Przykład wydruku:
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Kilometry na terenie gmin w dni2.27

Opis:

Wydruk przedstawia sumy przejechanych kilometrów na terenie wszystkich gmin w
poszczególne typy dni na wybranej linii.

Parametry:

Typ dnia

Linia

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Wozokilometry bez odjazdów

Dojazdy

Gminy

Podsumowania:

Podsumowanie ilości Km w rozbiciu na poszczególne typy dni.

Przykład wydruku:
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Listy aktualnych brygad2.28

Opis:

Wydruk przedstawia listę aktualnych brygad.

Parametry:

Typ dnia

Sortowanie:

Wg nazwy brygady.

Kolumny:

Typ dnia

Zajezdnia

Brygada

Zmiana 1

Zmiana 2

Zmiana 3

Przerwa

Ogółem

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Plan służb kierowców_22.29

Opis:

Wydruk przedstawia plan służb kierowców w wybrany typ dnia.

Parametry:

Typ dnia

Brygady
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Sortowanie:

Wg nazwy brygady.

Kolumny:

Zajezdnia 

Brygada

Zmiana

Czas pracy

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kilometry na brygadach2.30

Opis:

Wydruk przedstawia ilość kilometrów na brygadach w wybrany typ dnia.

Parametry:

Typ dnia

Brygady

Sortowanie:

Wg nazwy brygady.

Kolumny:

Typ dnia
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Brygada

Zmiana

Liczba kursów

Dojazdy i zjazdy

Linie komunikacyjne

Przejazdy techniczne

Razem

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Czas pracy i miejsca zmian kierowców2.31

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad wraz z miejscami zmian

Parametry:

Typ dnia

Sortowanie:

Wg nazwy brygady.

Kolumny:

L.p.

Zajezdnia

Brygada

I zmiana 

Godzina rozpoczęcia
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Godzina zakończenia

Miejsce zmiany

II Zmiana 

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Zmiana 3 (jeżeli wybrano wydruk dla 3 zmian)

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Podsumowania:

brak

 

Przykład wydruku:

Czas pracy i wozokilometry na brygadach2.32

Opis:

Wydruk czasu pracy brygad wraz z miejscami zmian

Parametry:

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typ dnia, kursówka
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Kolumny:

Dzień

Kursówka

I zmiana - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm

II zmiana - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm

III zmiana - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm

Suma - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm

Podsumowania:

I zmiana

II zmiana

III zmiana

Suma

 

Przykład wydruku:

Wykaz przerw eksploatacyjnych_22.33

Opis:

Wydruk przerw eksploatacyjnych dla wybranego typu dnia

Parametry:

Typ dnia

Brygady

Sortowanie:

Wg nazwy brygady.
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Kolumny:

Zajezdnia

Brygada

Zmiana 

Czas przerwy

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Czynnosci2.34

Opis:

Wydruk przedstawia czynności dla wybranej brygady.

Parametry:

Typ dnia

Brygada

Sortowanie:

Wg kolejności wykonywania czynności.

Kolumny:

Kurs

Godzina

Linia

Uwagi
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Kurs od - do

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Czasy pośrednie2.35

Opis:

Wydruk czasów pośrednich dla wybranej brygady.

Parametry:

Typ dnia

Brygada

Czy drukować przystanki końcowe

Sortowanie:

Wg kolejności przystanków pośrednich.

Kolumny:

Linia

Uwagi

Godzina

Czasy i przystanki pośrednie

Podsumowania:
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brak.

Przykład wydruku:

Wszystkie przystanki.2.36

Opis:

Wydruk wszystkich przystanków.

Parametry:

Typ dnia

Brygada

Czy drukować dojazdy i zjazdy

Sortowanie:

Wg kolejności przystanków.

Kolumny:

Przystanek

Godziny

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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INTERFEJS SRG

Jest to moduł służący do programowanie kluczy, rejestracji, przeglądania raportów z
autokomputerów SRG-3000.

MENU GŁÓWNE SRG-3000

FUNKCJE SYSTEMU:1

GENEROWANIE BINARNEGO ROZKŁADU JAZDY 

Moduł umożliwia zbudowanie binarnego pliku rozkładu jazdy zawierającego kompletną
wersję rozkładu przygotowywaną w systemie Rozkład Jazdy. Pliki danych podobnie jak
wersja Rozkładu Jazdy obowiązuje od zawartej w nim daty (data ważności od). 

WYBÓR PLIKU DO BANKU AUTOKOMPUTERA  

Program umożliwia wybór wygenerowanego pliku do odpowiedniego banku autokomputera. 
Przygotowany plik rozkładu zostaje przy pomocy programu komunikacyjnego
przetransmitowany do autokomputera na pojeździe.

REJESTRACJA RAPORTÓW 

Moduł umożliwia zarejestrowanie w systemie raportów jazdy pojazdów wyposażonych w
autokomputery SRG-3000.

PRZEGLĄDANIE RAPORTÓW 

Program umożliwia przeglądanie wszystkich zarejestrowanych w systemie raportów 
systemie raportów (raporty dzienne, raporty częściowe).

PROGRAMOWANIE KLUCZY DALLAS 

Moduł umożliwia zaprogramowanie kluczy kierujących (pastylek Dallas) przeznaczonych do
identyfikowania kierującego przez autokomputer SRG-3000. Informacja ta służy do
raportowania pracy kierujących. Dane zapisywane do pastylki to numer ewidencyjny i
nazwisko kierującego. Moduł przechowuje informacje o zapisanych kluczach w odniesieniu
do listy pracowników (listy kierujących).

TWORZENIE PLIKU TARYF 

Oprogramowanie umożliwia tworzenie taryf biletowych dla przedsiębiorstwa
komunikacyjnego. 
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GENEROWANIE PLIKU TARYF DO AUTOKOMPUTERA 

Program tworzy plik do autokomputera. Przygotowany plik taryf przy pomocy programu
komunikacyjnego przetransmitowany do autokomputera na pojeździe.
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DYSPOZYTOR

Jest to program umożliwiającym współpracę systemu MUNICOM z autokomputerem SRG-
2000/3000 produkcji firmy R&G. Autokomputer steruje urządzeniami w pojeździe na
podstawie danych zapisanych przez ten moduł, a zwrotnie zbiera dane o pracy danego
pojazdu. Ich analiza rozpoczyna się także w tym module.

MENU GŁÓWNE DYSPOZYTOR

FUNKCJE SYSTEMU1

PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRACY NA ZADANY DZIEŃ. 

(ręcznego przygotowania planu pracy poprzez dopisywanie kolejnych pozycji dnia pracy,
automatyczny - jeżeli harmonogram pracy został utworzony przez moduł Harmonogram i
przekazany do programu Dyspozytor). 

REJESTRACJA WYJAZDÓW I ZJAZDÓW. 

REJESTRACJA WYJAZDÓW I ZJAZDÓW POJAZDÓW PLANOWYCH I NIEPLANOWANYCH. 

GENEROWANIE KART DROGOWYCH (WYDRUKI KART DROGOWYCH). 

WYDRUKI2

WYDRUK OGRZEWANIA

WYDRUK CZASU PRACY KIEROWCÓW W DNIU

WYDRUK ROZLICZENIA CZASU I DROGI

KARTA DROGOWA wer12.1

Opis:

Wydruk przedstawia wydruk karty drogowej.
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Parametry:

kursówka

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Data

Kursówka

Numer KD

Pojazd

Kierowca

OC wykonano (początek pracy)

Zmiana kierowcy

OC wykonano (koniec pracy)

Dyspozytor (zaznaczenie wyjazdów i powrotów)

Podpis

Kolumny:

LP

Linia

Odjazd

Czynność kurs

Przejazd 

Uwagi

Przebieg pracy 1 zmiany w godzinach od-do

Przebieg pracy 1 zmiany w godzinach od-do
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Kolumny:

Uwagi

Stan paliwa przed wyjazdem

Nr asygnaty

Paliwo w litrach

Olej silnikowy w litrach

Płyn chłodniczy w litrach

Zbiornik końcowy

Podpis

Zużycie według normy

Zużycie faktyczne

Oszczędność

Przepał

Numer ewidencyjny kierowcy

Kierowca

Wyjazd planowany

Wyjazd faktyczny

Powrót planowany

Powrót faktyczny

Uwagi

Stan licznika KM WYJAZD

Stan licznika MM POWRÓT

Przejechane kilometry RAZEM
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Wydruk Ogrzewania2.2

Opis:

Wydruk przedstawia czas ogrzewania w pojazdach w wybranym okresie

Parametry:

Okres

Zajezdnia

Pojazd

Sortowanie:

według pojazdów

Kolumny:

Lp

Pojazd

Data

Numer karty

Kursówka

Kierowca

Od godziny
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Do godziny

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Czas pracy kierowców w dniu2.3

Opis:

Wydruk przedstawia czas ogrzewania w pojazdach w wybranym okresie

Parametry:

Dzień

Kierowca

Pojazd

Sortowanie:

według daty, numeru ewidencyjnego kierowcy

Kolumny:

Data

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Numer boczny pojazdu

Zadanie kursówka

Typ dnia

Praca od

Praca do

Czas pracy sumaryczny
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Czas pracy pomiędzy kursami

Czas przerwy bisowej

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Rozliczenie czasu i drogi2.4

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie czasu i drogi

Parametry:

Okres

Rodzaj rozliczenia

Kolumny:

Data

Typ dnia

Pojazd

Nr rej.

Nr kursówki Od godziny

Do godziny

Czas

Wykonane km rozkładowe

Wykonane km pozarozkładowe

Wykonane km razem

Podsumowania:

Czas

Wykonane km
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Przykład wydruku szczegółowego:

Kolumny:

Data 

Typ dnia

Pojazd

Nr rejestracyjny 

Czas pracy

Wykonane km rozkładowe

Wykonane km pozarozkładowe

Wykonane km razem

Podsumowania:

Czas pracy

Wykonane km

Przykład wydruku ogólnego:
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DYSPOZYTOR WYNIKI RAPORTÓW

Jest to program umożliwiającym współpracę systemu MUNICOM.premium z autokomputerem
SRG-2000/3000 produkcji firmy R&G. Autokomputer steruje urządzeniami w pojeździe na
podstawie danych zapisanych przez ten moduł, a zwrotnie zbiera dane o pracy danego
pojazdu. Ich analiza rozpoczyna się także w tym module.

MENU GŁÓWNE DYSPOZYTOR

FUNKCJE SYSTEMU:1

PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRACY NA ZADANY DZIEŃ. 

(ręcznego przygotowania planu pracy poprzez dopisywanie kolejnych pozycji dnia pracy,
automatyczny - jeżeli harmonogram pracy został utworzony przez moduł Harmonogram i
przekazany do programu Dyspozytor). 

REJESTRACJA WYJAZDÓW I ZJAZDÓW. 

REJESTRACJA WYJAZDÓW I ZJAZDÓW POJAZDÓW PLANOWYCH I NIEPLANOWANYCH. 

GENEROWANIE KART DROGOWYCH (WYDRUKI KART DROGOWYCH). 

WSPÓŁPRACA Z AUTOKOMPUTEREM 2000:

Nośnikiem wymiany danych pomiędzy stanowiskiem komputerowym a autokomputerem
znajdującym się na pojeździe jest karta pamięciowa RAM. Ta cześć programu obsługuje takie
karty. W programie istnieje możliwość zapisania, odczytu i skasowania karty pamięciowej.
Proces zapisu karty wykonywany jest przed wyjazdem pojazdu na trasę i polega na
nagraniu informacji o planie pracy pojazdu tzn. planowany rozkład jazdy pojazdu oraz
informacje o kierowcach, którzy na tym pojeździe będą pracować.

Po zjeździe pojazdu z trasy następuje przegranie informacji z kart pamięciowej do
komputera. Dane te zawierają informacje o przebiegu całej pracy pojazdu tzn. wykonane
przejazdy, pomiary parametrów technicznych, zdarzenia które miały miejsce podczas jazdy
pojazdu, awarie pojazdu. Zebrane dane mogą być teraz przedmiotem szeregu analiz.

WSPÓŁPRACA  Z AUTOKOMPUTEREM 3000:

Przeglądanie wyników raportów jazdy zdarzeń zarejestrowanych przez Autokomputer: 

Dane dotyczące realizacji rozkładu jazdy (czasy odjazdu i przyjazdu na kolejnych
przystankach, odchylenia od planowanego rozkładu jazdy, droga przejazdu pomiędzy
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kolejnymi przystankami, odchylenia od planowanej drogi przejazdu ) 

Dane dotyczące sytuacji awaryjnych (kursy poza rozkładem, kursy bez karty
pamięciowej, wykonane objazdy, ominięcia przystanku.

Wszystkie powyższe zdarzenia można przeglądać dla wybranego dnia, pojazdu,
kursówki, harmonogramu, kierowcy. 

WYDRUKI2

WYDRUK KART DROGOWYCH

WYDRUK OGRZEWANIA

WYDRUK STATYSTYKI KURSÓW

WYDRUK RAPORTU ZJAZDÓW AWARYJNYCH

WYDRUKI DROGI

Wg numerów kursówek

Wg linii

Wg typów czynności

Wg kierowców

Wg typów dni

WYDRUK RAPORTU GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ

WYDRUK ZESTAWIENIA EKSPLOATACYJNEGO

Miesięczny raport przewozów

Zestawienie utraconych km w dniu

Wykaz przestoi i zjazdów w dniu

Zjazdy autobusów/trolejbusów w dniu

Praca pogotowia technicznego
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KARTA DROGOWA wer12.1

Opis:

Wydruk przedstawia wydruk karty drogowej.

Parametry:

kursówka

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Data

Kursówka

Numer KD

Pojazd

Kierowca

OC wykonano (początek pracy)

Zmiana kierowcy

OC wykonano (koniec pracy)

Dyspozytor (zaznaczenie wyjazdów i powrotów)

Podpis

Kolumny:

LP

Linia

Odjazd

Czynność kurs

Przejazd 

Uwagi

Przebieg pracy 1 zmiany w godzinach od-do

Przebieg pracy 1 zmiany w godzinach od-do
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Kolumny:

Uwagi

Stan paliwa przed wyjazdem

Nr asygnaty

Paliwo w litrach

Olej silnikowy w litrach

Płyn chłodniczy w litrach

Zbiornik końcowy

Podpis

Zużycie według normy

Zużycie faktyczne

Oszczędność

Przepał

Numer ewidencyjny kierowcy

Kierowca

Wyjazd planowany

Wyjazd faktyczny

Powrót planowany

Powrót faktyczny

Uwagi

Stan licznika KM WYJAZD

Stan licznika MM POWRÓT

Przejechane kilometry RAZEM
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Wydruk Ogrzewania2.2

Opis:

Wydruk przedstawia czas ogrzewania w pojazdach w wybranym okresie

Parametry:

Okres

Zajezdnia

Pojazd

Sortowanie:

według pojazdów

Kolumny:

Lp

Pojazd

Data

Numer karty

Kursówka

Kierowca

Od godziny
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Do godziny

Czas ogrzewania

Podsumowania:

Czas ogrzewania

Przykład wydruku:

Statystyka kursów2.3

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę kursów

Parametry:

Dzień

Kryteria tworzenia wydruku (numery linii, numery kursówek)

Sortowanie:

według wybranych kryteriów

Kolumny:

Lp

Linia

Ilość kursów planowanych

Ilość kursów wykonanych

Ilość kursów niewykonanych

% kursów wykonanych

% kursów niewykonanych
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Raport zjazdów awaryjnych2.4

Opis:

Wydruk przedstawia raport zjazdów awaryjnych

Parametry:

Dzień

Sortowanie:

Według numeru linii

Kolumny:

Lp

Numer linii

Numer kursówki

Godzina zjazdu

Godzina wyjazdu

Numer ewidencyjny kierowcy - planowany

Numer ewidencyjny kierowcy - wykonujący

Numer pojazdu

Straty km

Powód awarii

Podsumowania:
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Straty km

Kolumny:

Lp

Numer linii

Numer kursówki

Godzina zjazdu rozpoczęcia

Godzina zjazdu zakończenia

Numer pojazdu

Numer ewidencyjny kierowcy

Zjazd km

Powód awarii

Podsumowania:

Zjazd km

Statystyka kursów:

Ilość kursów planowanych

Ilość kursów wykonanych

Ilość kursów niewykonanych

Przykład wydruku:
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Droga2.5

WG NUMERÓW KURSÓWEK

Linie

Typy czynności

Kierowcy

Bez szczegółów

WG LINII

Numery kursówek

Typy czynności

Kierowcy

Typy dni

Bez szczegółów

WG TYPÓW CZYNNOŚCI

Numery kursówek

Linie

Kierowcy

Typy dni

Bez szczegółów

WG KIEROWCÓW

Numery kursówek
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Linie

Typy czynności

Typy dni

Bez szczegółów

WG TYPÓW DNI

Numery kursówek

Linie

Typy czynności

Kierowcy

Bez szczegółów

Wg numerów kursówek2.5.1

Wydruk według linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów kursówek w wybranym okresie ze
względu na numery linii.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Kursówka

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Lp

Numer kursówki

Linia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk według typów czynności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów kursówek w wybranym okresie ze
względu na typy czynności.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Kursówka

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Numer kursówki

Czynność

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk według kierowców

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów kursówek w wybranym okresie ze
względu na kierowców.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Kursówka

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Numer kursówki

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk według szczegółów

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów kursówek w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Kursówka

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Numer kursówki

Planowana droga
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Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wg linii2.5.2

Wydruk według numerów kursówek

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów linii w wybranym okresie ze względu
na numery kursówek.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

według linii

Kolumny:

Linia

Numer kursówki

Planowana droga

Wykonana droga
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Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według typów czynności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów linii w wybranym okresie ze względu
na typy czynności.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

według linii
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Kolumny:

Linia

Czynność

Numer kursówki

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według kierowców

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów linii w wybranym okresie ze względu
na kierowców.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

według linii

Kolumny:

Linia

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Planowana droga
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Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według typów dni

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów linii w wybranym okresie ze względu
na typy dni.

Parametry:

Okres

Linie
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Sortowanie:

według linii

Kolumny:

Linia

Typ dnia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk bez szczegółów

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według numerów linii w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

według linii

Kolumny:
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Linia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wg typów czynności2.5.3

Wydruk według numerów kursówek

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów czynności w wybranym okresie ze
względu na numery kursówek.

Parametry:

Okres

Czynności

Sortowanie:

według czynności

Kolumny:

Czynność

Numer kursówki

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga
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Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów czynności w wybranym okresie ze
względu na numery linii.

Parametry:

Okres

Czynności

Sortowanie:

według czynności

Kolumny:

Czynność

Linia

Numer kursówki

Planowana droga

Wykonana droga
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Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według kierowców

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów czynności w wybranym okresie ze
względu na kierowców.

Parametry:

Okres

Czynności

Sortowanie:

według czynności

Kolumny:

Czynność

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga
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Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według typów dni

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów czynności w wybranym okresie ze
względu na typy dni.

Parametry:

Okres

Czynności

Sortowanie:

według czynności

Kolumny:

Czynność

Typ dnia

Planowana droga

Wykonana droga
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Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk bez szczegółów

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów czynności w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Czynności

Sortowanie:

według czynności

Kolumny:

Czynność

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga
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Przykład wydruku:

Wg kierowców2.5.4

Wydruk według numerów kursówek

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według kierowców w wybranym okresie ze względu
na numery kursówek.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Numer kursówki

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk według linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według kierowców w wybranym okresie ze względu
na numery linii.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Linia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk według typów czynności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według kierowców w wybranym okresie ze względu
na typy czynności.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Czynność

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk według typów dni

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według kierowców w wybranym okresie ze względu
na typy dni.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Typ dnia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga
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Przykład wydruku:

Wydruk bez szczegółów

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według kierowców w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga
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Przykład wydruku:

Wg typów dni2.5.5

Wydruk według numerów kursówek

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów dni w wybranym okresie ze względu na
numery kursówek.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Numer kursówki

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga
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Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów dni w wybranym okresie ze względu na
numery linii.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:
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Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według typów czynności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów dni w wybranym okresie ze względu na
typy czynności.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Czynność

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga
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Niewykonana droga

Przykład wydruku:

Wydruk według kierowców

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów dni w wybranym okresie ze względu na
kierowców.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Wydruk bez szczegółów

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykonaną drogę według typów dni w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Podsumowania:

Planowana droga

Wykonana droga

Niewykonana droga

Przykład wydruku:
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Raport gotowości technicznej2.6

Opis:

Wydruk przedstawia raport gotowości technicznej

Parametry:

Dzień

Godzina

Kolumny:

Lp

Treść

Ilość

Podsumowania:

Ilość

Przykład wydruku:
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Zestawienia eksploatacyjne2.7

Miesięczny raport przewozów2.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia miesięczny raport przewozów.

Parametry:

Miesiąc

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

Data

Dzienne wzkm planowe

Suma utraconych wzkm

Dzienne wzkm utracone - zależne od MPK

Dzienne wzkm niezależne od MPK

Dzienne wzkm wykonane

Utracone kursy zależne od MPK (Typ A1, Typ A2, Razem)

Utracone kursy niezależne od MPK (Typ B)

Planowana ilość kursów

Utraty kursów (całe, część)

Uwagi
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Zestawienie utraconych Km w dniu2.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie utraconych kilometrów w wybranym dniu.

Parametry:

Dzień

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Lp

Linia rozkład

Numer pojazdu

Kierowca

Przyczyna

Godzina wyłączenia

Numer przystanku wyłączenia

Suma straty wzkm

Ilość wzkm utraconych zależnych od MPK

Ilość wzkm utraconych niezależnych od MPK

Ilość utraconych kursów zależnych od MPK
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Ilość utraconych kursów niezależnych od MPK

Utraty kursów (całość, część)

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Wykaz przestoi i zjazdów w dniu2.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz przestoi i zjazdów w wybranym dniu.

Parametry:

Dzień

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Lp

Linia rozkład

Numer wozu

Numer służbowy kierowcy

Miejsce postoju

Numer przystanku

Przyczyna unieruchomienia, faktyczna awaria

Kod

Unieruchomienie pojazdu

Zgłoszenie awarii

Rozpoczęcie naprawy

Zakończenie naprawy, koniec pracy mechaników

Miejsce wyłączenia - numer przystanku

Włączenie do ruchu godzina

Numer pogotowia

Ilość utraconych kursów

Grupa

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Zjazdy autobusów/trolejbusów w dniu2.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia zjazdy autobusów/trolejbusów w wybranym dniu.

Parametry:

Dzień

Sortowanie:
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według numeru linii

Kolumny:

Lp

Linia rozkład

Numer pojazdu

Numer służbowy kierowcy

Faktyczne wyłączenie

Numer przystanku wyłączenia

Miejsce wyłączenia - ulica

Zjazd

Przyczyna zjazdu

Kod

Wyjazd

Faktyczne włączenie

Numer przystanku włączenia

Miejsce włączenia - ulica

Numer pojazdu

Numer służbowy kierowcy

Ilość utraconych kursów

Grupa zjazdów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Praca pogotowia technicznego2.7.5

Pojazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia pracę pogotowia technicznego w zestawieniu według pojazdów.
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Parametry:

Okres

Numer zajezdni

Sortowanie:

według numeru bocznego pojazdu

Kolumny:

Numer boczny pojazdu

Data

Godzina

Kursówka

Godzina zgłoszenia

Numer przystanku

Kod awarii

Opis awarii

Naprawa od godziny

Naprawa do godziny

Czas naprawy

Numer ewidencyjny mechanika

Nazwisko i imię mechanika

Podsumowania:

Czas naprawy

Przykład wydruku:

Przyczyny awarii

_________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia pracę pogotowia technicznego w zestawieniu według przyczyn awarii.

Parametry:

Okres

Numer zajezdni

Sortowanie:

według kodu awarii

Kolumny:

Kod awarii

Opis awarii

Numer boczny pojazdu

Data

Godzina

Kursówka

Godzina zgłoszenia

Numer przystanku

Naprawa od godziny

Naprawa do godziny

Czas naprawy

Numer ewidencyjny mechanika

Nazwisko i imię mechanika

Podsumowania:

Czas naprawy

Ilość mechaników

Przykład wydruku:

Mechanicy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia pracę pogotowia technicznego w zestawieniu według mechaników.

Parametry:

Okres

Numer zajezdni
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Sortowanie:

według numeru ewidencyjnego mechanika

Kolumny:

Numer ewidencyjny mechanika

Nazwisko i imię mechanika

Kod awarii

Opis awarii

Numer boczny pojazdu

Data

Godzina

Kursówka

Godzina zgłoszenia

Numer przystanku

Naprawa od godziny

Naprawa do godziny

Czas naprawy

Podsumowania:

Czas naprawy

Przykład wydruku:

Typ awarii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia pracę pogotowia techniczne w zestawieniu według typów awarii.

Parametry:

Okres

Numer zajezdni
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Sortowanie:

według typu awarii

Kolumny:

Typ awarii

Kod awarii

Opis awarii

Numer boczny pojazdu

Data

Godzina

Kursówka

Godzina zgłoszenia

Numer przystanku

Naprawa od godziny

Naprawa do godziny

Czas naprawy

Numer ewidencyjny mechanika

Nazwisko i imię mechanika

Podsumowania:

Czas naprawy

Przykład wydruku:
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Jest to moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium jest przeznaczony do obsługi
kart drogowych używanych w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Głównym zadaniem
programu jest rozliczanie czasu pracy kierowców oraz paliwa i wszystkich materiałów
eksploatacyjnych oraz przekazanie tych danych do systemu Płace. Program może działać
samodzielnie, ale może również być zasilany w dane z systemu Dyspozytor, Rozkład Jazdy,
Stacja Paliw i Harmonogram.

MENU GŁÓWNE KARTA DROGOWA

FUNKCJE SYSTEMU:1

EDYCJA KART DROGOWYCH

Program umożliwia ręczne wpisywanie kart drogowych do systemu. Po zakończeniu pracy
wszystkie dane z papierowej karty drogowej zostają wpisane do systemu komputerowego
( pojazd, na którym była wykonywana praca, czynności wykonane podczas pracy, linia, na
której ta czynność była wykonywana, czas pracy, wykonane kilometry, normy zużycia). Po
wpisaniu wszystkich czynności dnia pracy może być zrealizowane rozliczenie dzienne
pojazdu.

AUTOMATYCZNE POBIERANIE KART DROGOWYCH 

z systemu Dyspozytor. Import danych z informacjami  dotyczących czasu pracy kierowców,
pojazdów, kilometrażu pojazdów itp. na podstawie danych zarejestrowanych podczas pracy
pojazdu na autokomputerze. Zastosowanie generowania kart eliminuje potrzebę ręcznego
wpisywania danych z kart drogowych po zakończeniu pracy przez kierowcę.

PRZEBIEGI POJAZDÓW 

- edycja przebiegów i stanów liczników pojazdów ewidencjonowanych w programie. 

TANKOWANIA 

- Funkcja programu umożliwia analizę tankowań. Możliwa jest analiza tankowań wybranego
pojazdu jak i wszystkich pojazdów za wybrany okres czasu. 

Program umożliwia pracę z dowolną liczbą paliw i materiałów eksploatacyjnych.

ROZLICZANIE

 - Czasu pracy i tankowań na podstawie informacji zebranych z kart drogowych. (rozliczenie
dzienne, miesięczne, jest możliwe nawet w przypadku, gdy pojazd nie tankował w danym
dniu.).

Zmiana norm rozliczenia paliwa (np. zwiększenie normy np. dla warunków zimowych).
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KOREKTY ROZLICZENIA CZASU PRACY 

- Korekta wcześniej przeprowadzonych rozliczeń czasu pracy. Korektę można przeprowadzić
dla wybranego dnia lub miesiąca. Korekta może być też przeprowadzona dla danych które
mają zostać wysłane do płac, a nie jest możliwe ich automatyczne obliczenie przez program
(np. premia uznaniowa itp.)

KOREKTY ROZLICZENIA PALIWA 

- Korektę obliczonej oszczędności i przepału zarówno dla pojazdów jak i dla kierowców. 

Przenoszenie danych np. z oszczędności uzasadnionej w nieuzasadnioną. Operacja taka
jest możliwa zarówno dla jednej karty drogowej jak i całego dnia i miesiąca. Korekta
oszczędności i przepału wykonywana może być niezależnie dla kierowców i pojazdów.

TESTY ROZLICZENIOWE 

-  Definiowanie składników rozliczeniowych, według których naliczone będą dane z
rozliczenia miesięcznego dla płac. Składniki płacowe mogą być dowolnie modyfikowane przez
operatora i zmieniane w razie konieczności zmiany systemu wynagradzania lub przepisów. 

EKSPORT 

- Po wykonaniu rozliczeń możliwe jest przekazanie danych do programu płacowego.

IMPORT 

- Danych z zewnętrznych stacji paliw.

WYDRUKI2

CZAS PRACY:

Kierowców (w dniu, za okres, w miesiącu).

Karty zarobkowe.

Kontrola pracy kierowców (bez kart pracy i nieobecności, z kartą pracy i nieobecnościami)

Sumowanie wybranego składnika.

Za okres w dniach

Za rok

W okresie, dni pracy

OSZCZĘDNOŚCI:

Do wypłaty

ZUŻYCIE PALIWA:
 Pojazdy

Kierowcy

Marki pojazdów

Numery linii

Numery kursówek

Typy linii

Typy dni

Dni

Czynności

Rodzaje norm zużycia paliwa

TANKOWANIA:

Podstawowy,

W dniach - zbiorczy,

Kontrola pobrania paliwa. 

KILOMETRY:
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Plan i wykonanie

W rozbiciu na autobusy przegubowe

Statystyka kilometrów

Przekroczenie max. dop. odchylenia kilometrów

Ciągłość liczników

Stan liczników na koniec dnia

Wykaz jazd na zlecenie za okres

Kierowców za okres + rozbicie na pojazdy

WOZOGODZINY:

Liniowych za okres.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Dzienne zużycie materiałów. 

Miesięczne zużycie materiałów.

Okresowe wybranego materiału.

Okresowe materiałów według kategorii.

Okresowe wszystkich materiałów.

Zużycie materiałów w odniesieniu do paliwa.

NIEOBECNOŚCI:

W dniach

W dniach + suma w dniach

W dniach + suma w godzinach

W dniach + suma w dniach i godzinach

Suma w dniach

Suma w godzinach

Suma w dniach i godzinach

INNE:

Statystyki pracy pojazdów

Statystyki pracy pojazdów - typy dni

Praca pojazdów w dniach za okres

Gotowość pojazdów

Zlecenia - szczegóły

Praca kierowców na pojazdach w miesiącu. 

Gotowość pojazdów, wg dni,

Wyjazdy pojazdów w miesiącu,

Kontrola rozliczenia paliwa

Czas pracy2.1

Kierowców w dniu2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawia ilości poszczególnych rodzajów godzin przepracowanych przez
pracowników w zadanym dniu.
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Parametry:

Dzień

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numerów ewidencyjnych kierowców.

Kolumny:

L.p.

Pracownik

Nr ewidencyjny

Wolne

Nieobecność

Składniki miesięczne

Podsumowania:

Suma poszczególnych typów godzin dla całego wydruku.

Legenda skrótów oznaczeń typów godzin.

Przykład wydruku:

Kierowców za okres2.1.2

Opis:

Wydruk przedstawia ilości poszczególnych rodzajów godzin przepracowanych przez
pracowników w zadanym okresie czasu

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy
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Sortowanie:

Wg numerów ewidencyjnych kierowców.

Kolumny:

L.p.

Pracownik

Nr ewidencyjny

Składniki miesięczne

Podsumowania:

Suma poszczególnych typów godzin dla całego wydruku.

Legenda skrótów oznaczeń typów godzin.

Przykład wydruku:

W miesiącu2.1.3

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie okresowe składników dotyczących czasu pracy kierowców.

Parametry:

Okres rozliczeniowy

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy
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Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Składniki miesięczne

Podsumowania:

Suma składników dla całego wydruku.

Przykład wydruku:

Kontrola pracy kierowców2.1.4

Kontrola pracy kierowców z kartą pracy i nieobecnościami

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia listę kierowców, dla których są karty pracy i nieobecności.

Parametry:

Dzień

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  177  

KARTA DROGOWA

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny

Kierowca

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kontrola pracy kierowców bez kart pracy i nieobecności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia listę kierowców, dla których jest brak kart pracy lub nieobecności.

Parametry:

Dzień

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny
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Kierowca

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Karty obrachunkowe kierowców2.1.5

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie dzienne i miesięczne czasu pracy pracowników w zadanym
miesiącu.

Parametry:

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Miesiąc

Pracownicy

Czy drukować dane z rozliczeń dziennych

Sortowanie:

Wg nazwiska pracownika.

Wg nr ewidencyjnego

Kolumny:

Dzień w miesiącu

Typ dnia

Składniki miesięczne
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Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Sumowanie wybranego składnika2.1.6

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wybranego składnika płacowego dla kierowców w
zadanym okresie czasu.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Składnik dzienny do sumowania

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Kierowca

Godziny przepracowane

Wybrany składnik

Podsumowania:

Suma wybranego składnika dla całego wydruku.

Przykład wydruku:
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Za okres w dniach2.1.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz godzin pracy za zadany okres w rozbiciu na poszczególne dni
okresu.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nr ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Składniki miesięczne

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Za rok2.1.8

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie okresowe składników dotyczących czasu pracy kierowców.

Parametry:

Okres rozliczeniowy

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Składniki miesięczne

Przykład wydruku:
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W okresie, dni pracy2.1.9

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości godzin nadliczbowych kierowców. Wybierając
odpowiednio okres czasu za jaki wydruk ma zostać wykonany można uzyskać dane za dzień
lub okres od - do.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny

Kierowca

Godziny przepracowane

Dni przepracowane

Podsumowania:

Suma godzin i dni przepracowanych dla całego wydruku

Przykład wydruku:
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Oszczędności2.2

Do wypłaty2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawia listę kierowców i kwoty do potrącenia lub zwrotu za przepał lub
oszczędności.

Parametry:

Okres

Paliwa

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Wydruk oszczędności czy przepału

Czy drukować szerokie pole na podpis

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

L.p.

Kod paliwa

Paliwo

Oszczędność/Przepał

Cena

Kwota [zł]

Podpis
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Podsumowania:

Suma przepału (oszczędności), ceny i kwoty do potrącenia (zwrotu).

Zużycie paliwa2.3

Zużycie paliwa:

Po wybraniu tej funkcji programu zostanie wyświetlone menu zawierająca możliwe do
wykonania wydruki. Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień,
dotyczących informacji związanych ze zużyciem paliwa. Jest to grupa wydruków zbiorczych,
gdzie istnieje wiele opcji wydruków, w zależności od potrzeb.

POJAZDY

Bez szczegółów - zbiorczy

Data jazdy

Data jazdy, kierowca

Data jazdy, kierowca, numer linii

Kierowca

Kierowca, data jazdy

Kierowca, data jazdy, numer linii

Numer linii

Numer linii, data jazdy

Oszczędność

Normy zużycia paliwa

Numer kursówki

KIEROWCY

Bez szczegółów - zbiorczy

Data jazdy

Data jazdy pojazd

Data jazdy, pojazd, numeru linii
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Pojazd

Pojazd, data jazdy

Pojazd, data jazdy, numer linii

Numer linii

Numer linii, data jazdy

Norma paliwa

Norma paliwa, data jazdy

MARKI POJAZDÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Data jazdy

Kierowca

Numer linii

Typ dnia rozkładu jazdy

Czynności

NUMERY LINII

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Data jazdy

Data jazdy, pojazd

Data jazdy, pojazd, kierowca

Kierowca

Marka

Numer kursówki

NUMERY KURSÓWEK

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Data jazdy

Data jazdy, pojazd

Kierowca

Marka

Zbiorczy wg marek

Numer linii

TYPY LINII

Bez szczegółów - zbiorczy

Marka

Marka, pojazd

Numer linii

TYPY DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazdy

Pojazdy, linie

Pojazdy, kursówki
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Marki

Marki, linie

Marki, kursówki

DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazdy

Marki

CZYNNOŚCI

Bez szczegółów - zbiorczy

Data jazdy

Data jazdy, pojazd

Marka

RODZAJE NORM ZUŻYCIA PALIWA

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Pojazd, data jazdy

Marka

Marka, pojazd

Kierowca

Pojazdy2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, inne)

Zużycie paliwa faktyczne (ogółem)

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Wynik rozliczenia - Razem

Tankowania - Paliwo (zwrot, tankowanie)

Tankowania - Olej silnikowy

Wskaźnik zużycia oleju

Zbiornik początkowy

Zbiornik końcowy

Zużycie na 100 km - Algorytm 1

Zużycie na 100 km - Algorytm 2

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Tankowania

Wskaźnik zużycia oleju

Przykład wydruku:

Data jazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na datę
jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, daty

Kolumny:

Pojazd

Data
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Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Tankowania  (zwrot, tankowanie)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Tankowania

Przykład wydruku:

Data jazdy, kierowca

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na datę jazdy
i kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, daty, kierowcy

Kolumny:

Pojazd
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Data

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Data jazdy, kierowca, numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na datę
jazdy, kierowcę i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, daty, kierowcy, linii
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Kolumny:

Pojazd

Data

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg pojazdów, kierowców

Kolumny:

Pojazd

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca, data jazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na kierowcę i
datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, kierowców, daty
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Kolumny:

Pojazd

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca, data jazdy, numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na kierowcę,
datę jazdy i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg pojazdów, kierowców, daty, linii

Kolumny:

Pojazd

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Data

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na numer
linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa
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Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, linii

Kolumny:

Pojazd

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer linii, data jazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na numer linii
i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  195  

KARTA DROGOWA

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, linii, daty

Kolumny:

Pojazd

Linia

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Oszczędność

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na
oszczędność w danych dniach.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Zużycie na 100 km

Suma

Dni miesiąca

Podsumowania:

Suma oszczędności

Przykład wydruku:

Normy zużycia paliwa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na normy
zużycia paliwa.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd
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Opis normy

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Przykład wydruku:

Nr kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na numery
kursówek.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd
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Kursówka

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Przykład wydruku:

Kierowcy2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów
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Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony z korektami, nieuzasadniony z
korektami)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona z korektami, nieuzasadniona z korektami,
ogółem)

Wynik rozliczenia - Razem

Wynik rozliczenia korekty (pojazdu, kierowcy)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg kierowców, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg kierowców, daty, pojazdu

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Data

Pojazd

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Wynik rozliczenia korekty (pojazdu, kierowcy)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd, numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na datę jazdy, pojazd i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  202  

KARTA DROGOWA

Sortowanie:

Wg kierowców, daty, pojazdu

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Data

Pojazd

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdu

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Pojazd

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd, data jazdy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na pojazd i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdu, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Pojazd

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazd, data jazdy, numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na pojazd, datę jazdy i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdu, linii

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Pojazd

Data

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, linii

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer linii, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na numer linii i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, linii, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Linia

Data
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Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Norma paliwa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na normy zużycia paliwa.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, normy paliwa

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Norma paliwa

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Norma paliwa, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na normy zużycia paliwa i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg kierowców, normy paliwa, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Norma paliwa

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki pojazdów2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów

Kolumny:

Marka

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Tankowania (olej silnikowy, ocz.spalin Ad Blue, paliwo)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Tankowanie

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na pojazd.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, pojazdów

Kolumny:

Numer boczny pojazdu

Marka

Przebieg 

Zużycie inne

Zużycie faktyczne 

Przepał/Oszczędność

Zużycie na 100 km (Algorytm 1, Algorytm 2)

Wozogodziny

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie inne

Zużycie faktyczne

Przepał/Oszczędność

Zużycie na 100 km

Wozogodziny

Przykład wydruku:
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Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, daty

Kolumny:

Marka

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:
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Przebieg

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, kierowców

Kolumny:

Marka
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Kierowca

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, linii
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Kolumny:

Marka

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Typ dnia rozkładu jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na typ dnia rozkładu jazdy.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, typu dnia

Kolumny:

Marka

Typ dnia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Czynności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
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względu na rodzaj czynności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, czynności

Kolumny:

Marka

Czynność

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:
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Numery linii2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

Linia

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny 

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na datę jazdy. 

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, dat

Kolumny:

Linia

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg linii, dat, pojazdów

Kolumny:

Linia

Data

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd, kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na datę jazdy, pojazd i kierowcę.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, dat, pojazdów, kierowców

Kolumny:

Linia

Data

Pojazd

Kierowca

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
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na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, kierowców

Kolumny:

Linia

Kierowca

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na markę pojazdu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, marek

Kolumny:

Linia

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer kursówki
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na numery kursówki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, kursówek

Kolumny:

Linia

Kursówka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Numery kursówek2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek

Kolumny:

Kursówka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, pojazdów

Kolumny:

Kursówka

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, dat

Kolumny:

Kursówka

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Rezultat rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Rezultat rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na datę jazdy i pojazd.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, dat, pojazdów

Kolumny:

Kursówka

Data

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, kierwców

Kolumny:

Kursówka

Kierowca

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na markę pojazdu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, marek

Kolumny:

Kursówka

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Zbiorczy według marek

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w danym okresie w zestawieniu zbiorczym według
marek pojazdów.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, marek

Kolumny:

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów
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Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, linii

Kolumny:

Kursówka

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Typy linii2.3.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie w zestawieniu
zbiorczym.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii

Kolumny:

Typ linii

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie ze względu na
marki pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg typów linii, marek

Kolumny:

Typ linii

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia (oszczędność, przepał)

Zużycie na 100 km

Czas jazdy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie ze względu na
marki pojazdów i pojazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii, marek, pojazdów

Kolumny:

Typ linii

Marka

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne (ogółem, bez ogrzewania)

Przepał/oszczędność

Zużycie na 100 km

Czas jazdy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Przepał/oszczędność

Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie ze względu na
numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  239  

KARTA DROGOWA

Wybór typów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii, numerów linii

Kolumny:

Typ linii

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Typy dni2.3.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  240  

KARTA DROGOWA

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
pojazdy.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, pojazdów

Kolumny:

Typ dnia

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazdy, linie
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
pojazdy i linie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, pojazdów, linii

Kolumny:

Typ dnia

Pojazd

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazdy, kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
pojazdy i kursówki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, pojazdów, kursówek

Kolumny:

Typ dnia

Pojazd

Kursówka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 
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Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
marki pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, marek

Kolumny:

Typ dnia

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki, linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
marki pojazdów i linie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, marek, linii

Kolumny:

Typ dnia

Marka

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki, kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
marki pojazdów i kursówki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, marek, kursówek

Kolumny:

Typ dnia

Marka

Kursówka
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Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Dni2.3.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na dni w danym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg dni

Kolumny:

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na dni w danym okresie ze względu na
pojazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg dni, pojazdów

Kolumny:

Data

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na dni w danym okresie ze względu na marki
pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg dni, marek

Kolumny:

Data

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Czynności2.3.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg czynności

Kolumny:

Czynność

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie ze
względu na datę jazdy.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg czynności, dni

Kolumny:

Czynność

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie ze
względu na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg czynności, dni, pojazdów

Kolumny:

Czynność

Data

Pojazd
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Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie ze
względu na marki pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg czynności, marek

Kolumny:

Czynność

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Rodzaje norm zużycia paliwa2.3.10

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm

Kolumny:

Norma

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, pojazdów

Kolumny:
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Norma

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na pojazd i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów
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Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, pojazdów, dni

Kolumny:

Norma

Pojazd

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na markę pojazdu.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, marek

Kolumny:

Norma

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na markę pojazdu i pojazd.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, marek, pojazdów

Kolumny:

Norma

Marka

Numer boczny pojazdu

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na kierowcę.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, kierowców

Kolumny:

Norma

Nazwisko i imię kierowcy

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Tankowania2.4

Podstawowy2.4.1

Opis:

Wydruk przedstawia wszystkie tankowania w zadanym okresie, wraz z ilością
zatankowanego paliwa i danymi kierowcy, który tankował.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu oraz daty tankowania.

Kolumny:

Paliwo

Kategoria

L.p.

Data

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka/Typ

Paliwo

Tankowanie

Zwrot

Różnica

Zbiornik po tankowaniu

Podsumowania:

Suma ilości tankowanego paliwa.

Przykład wydruku:
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W dniach zbiorczy2.4.2

Kolumny:

L.p.

Data

Paliwo(litry)

Tankowanie

Zwrot

Różnica

Materiały eksploatacyjne

Opis:

Wydruk przedstawia tankowania w dniach za wybrany okres, wraz ze zużytymi materiałami
eksploatacyjnymi.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Pojazd

Sortowanie:

Wg daty tankowania.

Kolumny:

L.p.

Data

Paliwo

o Tankowanie

o Zwrot

o Różnica

Materiały eksploatacyjne

Podsumowania:

Suma ilości tankowanego paliwa oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych.
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Kontrola pobrania paliwa2.4.3

Opis:

Wydruk przedstawia kontrolę zgodności tankowania w dniu.

Parametry:

Dzień

Kolumny:

Pojazd

L.p.

Numer

Tankowania

Karta drogowa

Tankowania

Różnica

Kategoria

Podsumowania:

Suma ilości paliwa na karcie drogowej, tankowaniach i rożnicy.
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Kilometry2.5

Plan i wykonanie2.5.1

Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień, dotyczących informacji
związanych z planowanymi i wykonanymi kilometrami przez pojazdy. Jest to grupa wydruków
zbiorczych, gdzie istnieje wiele opcji wydruków, w zależności od potrzeb.

POJAZD

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
pojazdy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu 

Kolumny:

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
pojazdy i dni.

Parametry:

Okres

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu, dni 

Kolumny:

Pojazd

Dzień

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Kierowcy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
pojazdy i kierowców.

Parametry:

Okres

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu, kierowcy

Kolumny:

Pojazd

Kierowca

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie
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Przykład wydruku:

LINIA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na linie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg nr linii

Kolumny:

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Typ dnia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na linie i
typy dni.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg nr linii, typu dnia

Kolumny:

Linia

Typ dnia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  270  

KARTA DROGOWA

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na linie i
pojazdy.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg nr linii, pojazdu 

Kolumny:

Linia

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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TYP DNIA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na typy
dni w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typu dnia

Kolumny:

Typ dnia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:
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Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na typy
dni oraz linie.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typu dnia, linii

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na typy
dni oraz dni.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typu dnia, dni

Kolumny:

Typ dnia

Dzień

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)
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Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

MARKA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na marki
pojazdów w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Marki

Sortowanie:

Wg marki

Kolumny:

Marka

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)
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Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na marki
pojazdów oraz pojazdy.

Parametry:

Okres

Marki

Sortowanie:

Wg marki, pojazdu

Kolumny:

Marka

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  276  

KARTA DROGOWA

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na marki
pojazdów oraz linie.

Parametry:

Okres

Marki

Sortowanie:

Wg marki, linii

Kolumny:

Marka

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie
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Przykład wydruku:

KIEROWCA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
kierowców w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

Wg kierowców

Kolumny:

Kierowca

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane
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Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
kierowców oraz pojazdy.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdów

Kolumny:

Kierowca

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
kierowców oraz linie.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

Wg kierowców, linii

Kolumny:

Kierowca

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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RODZAJ PALIWA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa oraz pojazdy.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa, pojazdu

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Pojazdy, dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa oraz pojazdy i dni.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa, pojazdów, dni

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Pojazd

Dzień

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)
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Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa oraz linie.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa, linii

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Linia
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Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

W rozbiciu na autobusy przegubowe2.5.2

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kilometrów przegubowych i krótkich w rozbiciu na linie w
zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg NB Pojazdu

Wg daty.

Kolumny:

Linia

Km planowane
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Krótkie

Przegub

Razem

Km wykonane

Krótkie

Przegub

Razem

Podsumowania:

Suma wszystkich kilometrów

Statystyka km2.5.3

Zbiorcza

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz statystyki kilometrów w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Rodzaj kilometrów

Droga

Numer boczny pojazdu

Podsumowania:

Suma drogi.

Przykład wydruku:
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2. Wydruk statystyki w rozbiciu na pojazdy:

Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz statystyki kilometrów w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Rodzaj kilometrów

Numer boczny pojazdu
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Droga

Podsumowania:

Suma drogi.

Przykład wydruku:

Przekroczenie max. dop. odchylenia km2.5.4

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz przekroczeń max. dopuszczalnego odchylenia kilometrów w
zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Wprowadzanie dopuszczanych odchyleń

Sortowanie:

Wg daty.

Kolumny:

NB pojazdu

Data

Kilometry
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Wykonane

Planowane

Odchylenia

W kilometrach

W procentach

Podsumowania:

brak

Ciągłość liczników2.5.5

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz niezgodności liczników kilometrów w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Sortowanie:

Wg NB Pojazdu

Wg daty.

Kolumny:

Pojazd

Data

Liczik początkowy

Podsumowania:

brak
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Stan liczników na koniec dnia2.5.6

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz stanów licznika pojazdów na dany dzień.

Parametry:

Dzień

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd 

Data

Licznik początkowy

Licznik końcowy 

Odchylenie

Podsumowania:

brak.
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Wykaz jazd na zlecenie za okres2.5.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz jazd na zlecenie wykonanych przez kierowców w zadanym
okresie.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu i daty.

Kolumny:

NB 

Data

Godz od - do

Nr ewidencyjny kierowcy

Imię i nazwisko

Droga

Nr zlec.

Podsumowania:

brak.
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Kierowców za okres + rozbicie na pojazdy2.5.8

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kilometrów kierowców za okres wraz z rozbiciem na pojazdy.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Czy drukować wydruk uproszczony

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy

Kolumny:

L.p.

Imie i nazwisko 

Rodzaj RJ

Podstawowa

Ciężka

Lekka

Lekka B

Lekka D

Miejska

Miejska B

Motogodziny
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Podstawowa

Podstawowa D

Specjalna

Zakładowa

Podsumowania:

Suma Kilometrów dla wszystkich kierowców

Suma kilometrów dla marki.

Wozogodziny2.6

Liniowych za okres2.6.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wozogodzin i odchyleń na liniach w wybranym okresie
czasu.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg linii.

Kolumny:

Linia

Wozogodziny planowane

Wozogodziny wykonane

Odchylenie godzin
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Odchylenie %

Podsumowania:

Suma wozogodzin i odchyleń dla wszystkich linii.

Materiały eksploatacyjne2.7

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Po wybraniu tej funkcji programu zostanie wyświetlone menu zawierająca możliwe do
wykonania wydruki. Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień,
dotyczących informacji związanych z materiałami eksploatacyjnymi. Jest to grupa wydruków
zbiorczych, gdzie istnieje wiele opcji wydruków, w zalezności od potrzeb.

Dzienne zużycie materiałów2.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych wybranej kategorii w dniu.

Parametry:

Dzień

Kategorie zużyć materiałów

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Sortowanie:

Wg kategorii zużyć materiałów

Kolumny:

Kategoria

Materiał

Pojazd

Ilość

Podsumowania:

Brak
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Miesięczne zużycie materiałów2.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych wybranej kategorii w
miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Kategorie zużyć materiałów

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Czy drukować zerowe pozycje

Sortowanie:

Wg pojazdów.

Kolumny:

Pojazd

Dni miesiąca

Podsumowania:

Suma ilości zużytych materiałów w poszczególnych dniach.

Okresowe wybranego materiału2.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz zużycia wybranego materiału eksploatacyjnego w zadanym
okresie czasu.

Parametry:
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Okres

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Materiał eksploatacyjny

Tankowane paliwo

Wskaźnik

Podsumowania:

Suma ilości zużycia wybranego materiału eksploatacyjnego dla całego wydruku.

Okresowe materiałów według kategorii2.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów wg wybranej kategorii w wybranym okresie czasu.

Parametry:

Okres

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Pojazd NR

Przebieg

Tankowanie

Materiał

Wskaźnik

Obsługa
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Dolewka

Pobór awaryjny

Dolewka

Podsumowania:

Suma zużycia materiałów eksploatacyjnych dla całego wydruku.

Okresowe wszystkich materiałów2.7.5

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz współczynniki
zużycia w wybranym okresie czasu.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Wybór rodzaju współczynnika (w stosunku do paliwa lub w stosunku do przebiegu)

Czy drukować wartości współczynników dla materiałów, dla których maksymalny
współczynnik zużycia = 0

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.
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Kolumny:

Pojazd

Przebieg

Zuż. norma

Ogrzewanie

Zuż. faktyczne

Oszczędność

Materiał 

Wskaźnik [%]

Podsumowania:

Suma zużycia wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla całego wydruku.

Suma zużycia poszczególnych kategorii materiałów eksploatacyjnych dla całego wydruku.

Przykład wydruku:

Zużycie materiałów w odniesieniu do paliwa2.7.6

Opis:

Wydruk przedstawia procentowe zużycie paliwa w odniesieniu do paliwa w wybranym
okresie.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  298  

KARTA DROGOWA

Parametry:

Okres

Kategoria zużyć materiałów

Materiał eksploatacyjny

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Lp

Pojazd

Suma materiału

Suma tankowań paliwa

Suma zwrotu paliwa

Suma paliwa

Procent paliwa

Suma przebiegu

Procent przebiegu

Podsumowania:

Suma tankowań paliwa.

Suma zwrotu paliwa.

Przykład wydruku:
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Nieobecności2.8

W dniach2.8.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie nieobecności kierowców w dniach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Premia do wypłaty

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.
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Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:

W dniach + suma w dniach2.8.2

Opis:

Wydruk przedstawia nieobecności pracowników w dniach miesiąca, oraz sumę nieobecności
w dniach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Suma dni nieobecności

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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W dniach + suma w godzinach2.8.3

Opis:

Wydruk przedstawia nieobecności pracowników w dniach miesiąca oraz sumę nieobecności
w godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Suma godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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W dniach + suma w dniach i godzinach2.8.4

Opis:

Wydruk przedstawia nieobecności pracowników w dniach miesiąca oraz sumę nieobecności
w dniach i godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Suma dni i godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  303  

KARTA DROGOWA

Suma w dniach2.8.5

Opis:

Wydruk przedstawia sumę nieobecności pracowników w dniach miesiąca.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Suma dni nieobecności

Premia do wypłaty

Podsumowania:

Suma dni nieobecności.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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Suma w godzinach2.8.6

Opis:

Wydruk przedstawia sumę nieobecności pracowników w godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Suma godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma godzin nieobecności.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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Suma w dniach i godzinach2.8.7

Opis:

Wydruk przedstawia sumę nieobecności pracowników w dniach miesiąca i godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Suma dni nieobecności

Suma godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma dni nieobecności

Suma godzin nieobecności

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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Inne2.9

Statystyki pracy pojazdów2.9.1

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę ilości dni pracy, naprawy i gotowości pojazdów w zadanym
okresie.

Parametry:

Okres

Paliwa

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

L.p.

Numer pojazdu

W eksploatacji

W naprawie

W gotowości

Podsumowania:

Suma ilości dni pracy, naprawy i gotowości dla wszystkich pojazdów.

Przykład wydruku:
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Statystyki pracy pojazdów-typy dni2.9.2

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę ilości dni pracy, naprawy i gotowości pojazdów dla typów
dni w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Paliwa

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

Typy dni

Pojazdy w eksploatacji

Pojazdy w naprawie

Pojazdy w gotowości

Liczba dni

Podsumowania:

Suma ilości pojazdów.

Przykład wydruku:
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Praca pojazdów w dniach za okres2.9.3

Opis:

Wydruk przedstawia pracę pojazdów w dniach w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Paliwa

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Data karty

Nr ewidencyjny

Kierowca

Droga

Tankowanie

Godziny pracy

Podsumowania:

Suma ilości drogi, tankowania i godzin pracy kierowców.

Przykład wydruku:
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Gotowość pojazdów2.9.4

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz gotowości pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Marka

Nr boczny

Gotowość

Wykorzystanie

Wozodni w inwentarzu

Średnia w inwentarzu

Podsumowania:

Suma gotowości, wykorzystania, wozodni w inwentarzu i średniej w inwentarzu.

Przykład wydruku:
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Zlecenia (szczegóły)2.9.5

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz jazd na zlecenie w wybranym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Zawartość zleceń otwartych w zadanym okresie lub wszystkie jazdy na zlecenie w
zadanym okresie

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Data jazdy

Numer zlecenia 

Kierowca

Droga [km]

Godzin pracy

Linia

Podsumowania:

Suma drogi i godzin dla całego wydruku

Przykład wydruku:
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Praca kierowców na pojazdach w miesiącu2.9.6

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz wykonania pracy na pojeździe w zadanym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Drukować nr boczny, nr rejestracyjny, nr boczny i nr rejestracyjny

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy 

Kolumny:

Kierowca

Data

Pojazd

Nr rejestracyjny

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Gotowość wg dni2.9.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz gotowości wg dni w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Data

Gotowość

Wykorzystanie

Wozodni w inwentarzu

Średnia w inwentarzu

Podsumowania:

Suma gotowości, wykorzystania, wozodni w inwentarzu i średniej w inwentarzu.

Przykład wydruku:
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Wyjazdy pojazdów w miesiącu2.9.8

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz wyjazdów pojazdów w wybranym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Ilość dni bez wyjazdu

Kolejne dni miesiąca

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Kontrola rozliczania paliwa2.9.9

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kontroli rozliczenia paliwa w wybranym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Rodzaj paliwa

Pojazd

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Data

Numer karty

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Jest to program zintegrowanego systemu MUNICOM.premium, przeznaczony do tworzenia
planu pracy kierowców w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Program pozwala uwzględniać 
czynniki mające wpływ na układanie planu 

Program pozwala również na korekty plany w trakcie realizacji danego okresu, wynikające z
bieżących zakłóceń jak nieobecności i zmiany dyspozycji. Działa on zgodnie z Ustawą o czasie
kierowców z dnia 16 kwietnia 2004. 

MENU GŁÓWNE HARMONOGRAM

FUNKCJE SYSTEMU:1

Umożliwia uwzględnianie  założeń i definicji zgodnych z przepisami wewnętrznymi i
zewnętrznymi. Pozwala również na korekty planu w trakcie realizacji danego okresu,
wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i zmiany dyspozycji pracowników. 

Umożliwia ułożenie obsady kierowców . Zawiera automaty układania harmonogramu
poprzez uzupełnianie aktualnie otwartego okresu.

Umożliwia  obsadzenie służb z zachowaniem wbudowanych w program warunków
dopuszczalności obsady dla służb, kierowców i pojazdów starając się  zapewnić im
wymaganą normę godzin pracy w danym okresie. 

W czasie planowania grafiku program może uwzględnić: ( grupy kierowców, 
planowanie pracy dla wybranych grup służb, uzupełnienie czasu pracy do normy
godzin służbami rezerwy) 

Dla aktualnie otwartego okresu harmonogramu plan pracy kierowców można edytować
ręcznie. 

Harmonogram pozwala na korekty realizacji planu pracy. 

Można ręcznie korygować plan, gdy planista chce zapobiec zbyt dużej ilości godzin
nadliczbowych lub też niewypracowaniu przez kierującego miesięcznej normy godzin,
jak również w innych przypadkach gdy z jakichkolwiek przyczyn wyniki działania
dostępnych automatów będą odmienne od zakładanych i oczekiwanych przez
użytkownika. 

DEFINIOWANIE ZASOBÓW SYSTEMOWYCH:

TYPY DNI PLANU PRZEWOZÓW - Rejestr zawiera listę rodzajów dni planu przewozów
(zgodną z typami dni w rozkładzie jazdy autobusów). Rejestr służy uzupełnieniu
kalendarza okresu (jakiego rodzaju rozkład jazdy obowiązuje w danym dniu). 
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TYPY DNI WOLNYCH USTAWOWO - Moduł ten pozwala na definiowanie przez
użytkownika  typów dni wolnych ustawowo. Rejestr służy uzupełnieniu kalendarza
okresu (jakiego rodzaju typ dnia wolnego obowiązuje w tym dniu). 

TYPY NIEOBECNOŚCI - Program umożliwia definiowanie dowolnych typów nieobecności.

DEFINICJE WZORCÓW ZMIANY ZMIAN - Funkcja pozwala na definiowanie dowolnych
wzorców  zmiany zmian pracowników. Wzorzec zmiany zmian określa sposób w jaki
będzie się odbywało przechodzenie poszczególnych kierowców pomiędzy zmianami.
Wzorce mogą być przypisane poszczególnym kierowcom lub grupom  kierowców, co
powoduje dużą elastyczność powiązań.

GRUPY SŁUŻB, POJAZDÓW I KIEROWCÓW - System umożliwia podzielenie służb na
grupy, dla określenia odmiennych zasad obsadzania na nich kierowców (na danej
służbie mogą zostać obsadzeni tylko kierowcy z jednej lub kilku wybranych grup
kierowców) .Podział kierowców na grupy umożliwia przypisanie całym grupom
odmiennych wzorców wymiany zmian i przypisanie ich do obsadzania odpowiednich
grup służb. Rejestr pojazdów umożliwia porządkowanie pojazdów w grupach. Pozwala
to na uporządkowanie rejestru pojazdów według ich rodzajów, np.: na paliwo ciekłe i
gazowe, krótkie i przegubowe.

SŁUŻBY, POJAZDY I KIEROWCY - Program umożliwia  określenie do jakich grup służb
będą należeć służby przechodzące do modułu Harmonogram z modułu Rozkład Jazdy.
Służby to lista zadań na których odsadzani są kierowcy. Każdy zestaw służb posiada
przypisaną datę od której zaczyna obowiązywać. Program pozwala na wprowadzanie 
danych o pojazdach. Rejestr pojazdów zawiera wykaz autobusów używanych przez
przedsiębiorstwo. Każdy pojazd charakteryzuje grupa pojazdów i numer boczny.
Poszczególnym pojazdom może zostać przypisany kierowca lub para kierowców.

SEKCJE HR – Umożliwiają podzielenie np. w ramach jednej zajezdni danych jakie będą
edytowane w tym samym czasie przez dwóch różnych użytkowników. Warunkiem
koniecznym do przeprowadzenia takiej operacji rozdzielenia danych jest całkowita
rozłączność grup służb, grup kierowców i grup pojazdów (a co za tym idzie rozłączność
służb, kierowców i pojazdów) w definiowanych sekcjach – dana służba, kierowca lub
pojazd nie mogą jednocześnie należeć do obu sekcji. 

PLANOWANIE PRACY KIEROWCÓW:

DEFINIOWANIE OKRESU UKŁADANIA HARMONOGRAMU - Program pozwala układać
harmonogram obsady kierowców w  definiowanych okresach. 

EWIDENCJONOWANIE NIEOBECNOŚCI - Moduł pozwala na ewidencjonowanie
nieobecności kierowców. Wprowadzone  nieobecności są uwzględniane podczas
planowania pracy.

AUTOMATY OBSADY SŁUŻB - Automaty układania harmonogramu uzupełniają
harmonogram aktualnie otwartego okresu. Umożliwiają obsadzenie  służb z
zachowaniem wbudowanych w program warunków dopuszczalności obsady dla służb,
kierowców i pojazdów. Automat szuka obsady starając się  zapewnić kierowcom
wymaganą normę godzin pracy w okresie. 

KONTROLA I RĘCZNA KOREKTA HARMONOGRAMU - Umożliwia przeglądanie oraz edycję
planu pracy kierowców dla aktualnie otwartego okresu. Edycja może być wykonywana
na pustym harmonogramie (bezpośrednio po otwarciu okresu), jak również na
harmonogramie częściowo lub całkowicie  zaplanowanym. 

PRZEGLĄDANIE HARMONOGRAMU 

Program pozwala na przeglądanie harmonogramu obsady kierowców aktualnego okresu
oraz ubiegłych okresów dla których był planowany harmonogram. 

WYDRUKI2

WYDRUKI SŁOWNIKÓW: 

Służb

Pojazdów

Kierowców

WYDRUKI AKTUALNEGO I WYBRANEGO OKRESU: 

Plan okresu
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Paski kierowców

Plan dzienny

Kierowcy na wolnym

Dzienna obsada kierowców

Urlopy

Harmonogram okresowy

Plan dekadowy

Statystyka pracy kierowców

Zestawienie nieobecności okresu

Zestawienie obsady kierowców

Służby wielokrotnie obsadzone

Liczba pracujących dni świątecznych

Kierowcy pobierający plan miesięczny

Zmiany nieobecności

Liczba wolnych sobót z niedzielą

Informacje okresu

WYDRUKI KONTROLE 

służą sprawdzeniu poprawności obsady kierowców pod kątem spełnienia warunków
definiowanych przez funkcje filtrujące. Wydruki te mogą być pomocne podczas ręcznej
korekty obsady pozwalając wyeliminować błędy. W systemie są zdefiniowane następujące
rodzaje wydruków: 

Wykaz uchybień rozkładu wolnego

Wykaz przekroczeń czasu pracy

Nieobecności w okresie

Pojazdów2.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów w przedsiębiorstwie wraz z ich podstawowymi
parametrami.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd (NB)

Grupa (Skrót)

Rodzaj transportu

Przegub

Kierowca 1 (Nr ewidencyjny, Nazwisko i imię, Grupa)

Kierowca 2 (Nr ewidencyjny, Nazwisko i imię, Grupa)

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Służb2.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie służb dla wybranej wersji rozkładu jazdy oraz typu dni
wraz z ich podstawowymi parametrami.

Parametry:

Wersja rozkładu jazdy

Typy dni

Sortowanie:

Wg numeru służby

Kolumny:

Numer służby

Zmiana

Grupa służb

Praca od godziny

Praca do godziny

Przerwa od godziny

Przerwa do godziny

Czas pracy

Trudność

Środek transportu
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Przegub 

Grupy pojazdów

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kierowców2.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie kierowców w przedsiębiorstwie wraz z ich podstawowymi
parametrami.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Grupa skrót

Pojazd NB

Zmiennik NE

Etat

Uprawnienia przeguba

WZZ grupa

WZZ kierowca

Startowe lp WZZ

Ostatnia wolna niedziela

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Paski kierowców2.4

Opis:

Wydruk paska dla kierowcy z informacjami o służbie, zmianie oraz czasie pracy w
poszczególne dni zadanego okresu.

Parametry:

Kierowcy

Okres

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nazwisko i imię

Kolumny z datami dla wszystkich dni okresu

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Plan dzienny2.5

Opis:

Wydruk przedstawia służby wraz z czasami pracy i przerw w danym dniu oraz kierowców,
którzy są obsadzeni na tych służbach.

Parametry:
Kalendarz - wybór dnia

Wersja wydruku (podstawowa lub dwie kolumny zmian)

Czy drukować służby nieprzypisane do żadnej grupy służb

Sortowanie:

Wg numeru służby.

Kolumny:

Numer służby 

Zmiana

Od godziny

Przerwa od godziny

Przerwa do godziny

Do godziny 

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Nb wozu

Uwagi

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Kierowcy na wolnym2.6

Opis:

Wydruk przedstawia kierowców na wolnym w danym dniu.

Parametry:

Kalendarz - wybór dnia

Czy drukować dodatkowe puste wiersze?

Sortowanie:

Wg nazwy wolnego i nr ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Skrót 

Nazwa

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Służba

Zmiana 

Inne wolne

Inne nieobecności

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Dzienna obsada kierowców2.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kierowców w danym dniu wraz z przypisanymi im służbami,
wolnymi lub nieobecnościami.

Parametry:

Kalendarz - wybór dnia
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Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Pojazd

Służba 

Zmiana

Od godziny

Do godziny

Wolne

Nieobecność

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Urlopy2.8

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości godzin urlopu należnego, wykorzystanego i
pozostałego do wykorzystania na dzień wydruku dla wszystkich pracowników.

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię
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Urlop należny

Wykorzystane

Pozostałe

Urlop na żądanie należny

Urlop na żądanie wykorzystany

Urlop na żądanie pozostay

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Harmonogram okresowy2.9

Opis:

Wydruk przedstawia harmonogram pracy kierowcy dla całego okresu.

Parametry:

Kierowcy

Czy drukować legendę opisu rodzajów nieobecności

Czy drukować podsumowanie tygodni

Czy drukować kolumnę uwagi

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny sum dla kierowców:

Okres
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Praca

Suma pracy

Nieobecność

Norma

Uwagi

Kolumny dla poszczególnych dni:

Data

Ust.

RJ

Zmiana

Służba

WP

Nieobecność

OD - DO godz.

G.Prow.

Godz

Uwagi

Podsumowania:

Podsumowanie ilości godzin pracy i godzin przerwy po każdym tygodniu (jeżeli parametr
został zatwierdzony).

 

Przykład wydruku:
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Plan dekadowy2.10

Opis:

Wydruk przedstawia plan pracy kierowców w wybranej dekadzie.

Parametry:

Kierowcy

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Kolumny z kolejnymi dniami dekady

Służba 

Nob.

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Statystyka pracy kierowców2.11

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości dni i godzin pracy, wolnego oraz nieobecności z
podziałem na urlopy i chorobowe.

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)
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Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Norma godzin

Czas pracy

Dni pracy

Dni wolne

Razem

Rezerwa

Nieobecny

Razem

Urlop

Choroba

Brak obsady

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Zestawienie nieobecności okresu2.12

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wszystkich nieobecności w bieżącym okresie.

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nazwisko i imię

Kolumny opisujące kolejne dni okresu
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Podsumowania:

Podsumowanie całego wydruku wg dni.

Przykład wydruku:

Zestawienie obsady kierowców2.13

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie obsady kierowców w bieżącym okresie.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg  numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

+/- gdz.

IDP

WLN

IDW

IDNb

ID?
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PŚw

PSb

Nrm Gdz

LG Nbc

LG Pra

LG Wln

LG Sum

LGP Św

LGP Sb

Śr/Dn

Doba Pr

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Służby wielokrotnie obsadzone2.14

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie służb wielokrotnie obsadzonych w bieżącym okresie wraz
z kierowcami, którzy są tą służbą obsadzeni. Poprawna sytuacją jest, gdy wydruk nie
przedstawia żadnych służb, co oznacza brak powtórzeń.

Parametry:

brak.

Sortowanie:
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Wg numeru służby

Kolumny:

Data

Nr służby

Zmiana

Kierowca

Nr ewidencyjny

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Liczba pracujących dni świątecznych2.15

Opis:

Wydruk przedstawia ilość pracujących dni świątecznych w danym okresie dla wszystkich
pracowników.

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię
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Liczba pracujących dni świątecznych

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kierowcy pobierający plan miesięczny2.16

Opis:

Wydruk przeznaczony do sporządzenia listy osób pobierających plan miesięczny
zawierającej datę oraz podpis osoby odbierającej.

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Uwagi
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Data odbioru

Podpis

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Informacje okresu2.17

Opis:

Wydruk przedstawia ilość służb, kierowców i wolnych na poszczególnych zmianach w kolejne
dni okresu.

Parametry:

Czy obsadzona służba ma zmieniać ilość kierowców wskazywanych w kolumnach Wx ?

Sortowanie:

Wg daty.

Kolumny:

Data

Dzien
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Typ dn. ust.

Słu. 1

Kier. 1

W. 1

Słu. 2

Kier. 2

W. 2

Słu. 3

Kier. 3

W. 3

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wykaz uchybień rozkładu wolnego2.18

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz uchybień rozkładu wolnego dla kierowców takich jak brak 35
godz. przerwy w tygodniu, przekroczenie 6 dni ciągłej pracy, brak 4 niedzieli wolnej oraz
inne zgodnie z konfiguracja programu.
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Parametry:

Okres HR

Sortowanie:

Wg Nazwiska kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Nr ewidencyjny

Data od

Data do

Opis

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wykaz przekroczeń czasu pracy2.19

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz przekroczeń czasu pracy kierowców w zadanym okresie.

Parametry:

Okres
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Zajezdnia

Sortowanie:

Wg nazwiska pracownika.

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię
Nr ewidencyjny
Tydzień
Ilość godzin
Opis

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Zmiany nieobecności2.20

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz zmian nieobecności kierowców w okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg daty.

Kolumny:

L.p.

Data nieobecności
Godzina nieobecności
Nieobecność
Nr ewidencyjny
Kierowca
Data zmiany
Godzina zmiany

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Liczba wolnych sobót z niedzielą2.21

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę wolnych sobót z niedzielą w okresie.

Parametry:

brak

Sortowanie:

Wg nazwiska.

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię
Nr ewidencyjny
Ilość wolnych sobót z niedzielą

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Jest to program automatyzujący pracę planowania i rozliczania czasu pracy pracowników dla
wielu działów przedsiębiorstwa lub grup pracowników, pracujących w systemie zmianowym
lub systemie planowania obsadzanych zadań. Program pozwala na definiowanie dowolnej
liczby działów (grup pracowników wraz z wyróżnianiem, którzy z pracowników należą do
danej grupy) oraz na prowadzenie niezależnie dla każdej z tych grup operacji planowania
pracy (przypisywanie pracownikom planowanej zmiany lub służby i dni wolnych od pracy),
nanoszenie korekt planu pracy w trakcie realizacji miesiąca oraz dokonywanie rozliczenia
czasu pracy grupy po zakończeniu realizacji okresu z wykazywaniem definiowanej przez
użytkownika listy testów płacowych (rodzaju składników w postaci ilości godzin, dni pracy,
wolnego, nocnych, świątecznych nadliczbowych)

MENU GŁÓWNE PLANY PRACY

FUNKCJE SYSTEMU1

Edycja planu pracy wybranej grupy w postaci arkusza. Pozwala na określenie dni pracy i
dni planowo wolnych oraz przypisanie w poszczególnych dniach zmiany lub planowanej
służby.

Podsumowywania ilości zaplanowanych dni oraz godzin pracy dla pracownika oraz ilości
osób zaplanowanych do pracy w danym dniu.

Ewidencja nieobecności pracowników każdej z grup planów pracy.

Wprowadzanie w wybranym dniu lub w okresie rodzaju oraz ilości godzin nieobecności.

Rozliczenie dni i miesiąca, oraz dokonanie przeglądania i korekty danych wynikowych
rozliczenia tak dziennego jak miesięcznego.

Definiowanie testów płacowych dla każdego z pracowników danej grupy dostępne są w
postaci wydruków jak też w postaci tworzonej zewnętrznej bazy danych (przeznaczonej
do pobrania przez system Płacowy).

Ewidencja (dla wybranych grup planów pracy) wykonywanych przez pracowników lub
brygady pracowników prace. Dane przechowywane są w postaci dziennika wykonywanych
czynności tzw. „książki robót”.
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WYDRUKI2

WYDRUKI CZASU PRACY:

Pracowników w dniu

Pracowników za okres

Karty obrachunkowe

Rozliczenie miesięczne

Rozliczenie okresowe

Ewidencja za rok

WYDRUK NIEOBECNOŚCI

WYDRUKI INNE

Wykorzystanie urlopów

Badania pracowników

WYDRUK LISTY OBECNOŚCI

WYDRUK PLANU MIESIĘCZNEGO

Czas pracy2.1

Po wybraniu tej funkcji programu zostanie wyświetlone menu zawierająca możliwe do
wykonania wydruki. Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień,
dotyczących informacji związanych z czasem pracy kierowców.

Pracowników w dniu2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawia ewidencję czasu pracy pracowników w wybranym dniu

Parametry:

Dzień

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numerów ewidencyjnych pracowników.

Kolumny:

L.p.

Pracownik

Nr ewidencyjny

Wolne

Nieobecność

Składniki miesięczne

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

Pracowników za okres2.1.2

Opis:

  Wydruk przedstawia ewidencję czasu pracy pracowników w wybranym okresie

Parametry:

Okres

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

L.p.

Pracownik

Nr ewidencyjny

Wolne

Nieobecność

Składniki miesięczne

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Karty obrachunkowe2.1.3

Opis:

  Wydruk przedstawia ewidencję czasu pracy w wybranym miesiącu

Parametry:

Miesiąc

Pracownicy

Sortowanie:

Wg wybranego sposobu

Kolumny:

Pracownik

Data

Typ dnia

Wolne

Składniki miesięczne

Podsumowania:

brak



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  343  

PLANY PRACY

Przykład wydruku:

Rozliczenie miesięczne2.1.4

Opis:

  Wydruk przedstawia rozliczenie miesięczne pracowników

Parametry:

Miesiąc

Pracownicy

Składniki rozliczeniowe

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię pracownika

Wybrane składniki rozliczeniowe

Podsumowania:

Sumy wybranych składników

Przykład wydruku:
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Rozliczenie okresowe2.1.5

Opis:

  Wydruk przedstawia rozliczenie okresowe pracowników

Parametry:

Okres

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

Pracownik

Miesiąc

Składniki rozliczeniowe

Podsumowania:

Sumy składników rozliczeniowych

Przykład wydruku:
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Ewidencja za rok2.1.6

Opis:

  Wydruk przedstawia ewidencję czasu pracy pracowników w roku

Parametry:

Okres

Pracownicy

Formatowanie danych

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

Lp

Pracownik

Składniki rozliczeniowe

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Nieobecności2.2

Opis:

  Wydruk przedstawia ewidencję nieobecności pracowników w miesiącu

Parametry:

Okres

Pracownicy

Rodzaje nieobecności i wolnych

Zakres danych

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

Nazwisko i imię pracownika

Numer ewidencyjny

Dni miesiąca

Premia do wypłaty

Podsumowania:

Sumy dni miesiąca

Przykład wydruku:
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Inne2.3

Po wybraniu tej funkcji programu zostanie wyświetlone menu zawierająca możliwe do
wykonania wydruki. Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień,
dotyczących informacji związanych z wykorzystaniem urlopów pracowników oraz z badaniami
pracowników.

Wykorzystanie urlopów2.3.1

Opis:

  Wydruk przedstawia ewidencję wykorzystanych urlopów pracowników

Parametry:

Okres

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

Lp

Pracownik

Numer ewidencyjny

Urlop należny (godzin, dni)

Urlop wykorzystany (godzin, dni)

Urlop pozostały (godzin, dni)

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Badania pracowników2.3.2

Opis:

  Wydruk przedstawia badania pracowników

Parametry:

Dzień

Sortowanie:

Wg wybranego sposobu

Kolumny:

Lp

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Data ważności badań okresowych

Data ważności badań psychologicznych

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Lista obecności2.4

Opis:

  Wydruk przedstawia listę obecności pracowników

Parametry:

Okres

Pracownicy

Sortowanie:

Wg wybranego sposobu (nazwisko, numer ewidencyjny, wybrana grupa)

Kolumny:

Pracownik

Dzień

Rozpoznanie

Podpis

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Plan miesięczny2.5

Opis:

  Wydruk przedstawia plan miesięczny pracowników

Parametry:

Okres

Wydruk (z naniesionymi poprawkami, pierwotny)

Sortowanie:

Wg nazwiska i imienia pracowników.

Kolumny:

Nazwisko i imię

Numer ewidencyjny

Dni w miesiącu

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Program wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium przeznaczony jest do obsługi
warsztatowej pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Pełne wykorzystanie programu jest wówczas,
gdy w systemie znajdują się dyspozytor  lub karta drogowa (skąd pobierane są aktualne dane
o licznikach i przebiegach pojazdów) oraz systemem magazyn (skąd pobierane są dane o
materiałach). 

MENU GŁÓWNE OBSŁUGA TECHNICZNA

FUNKCJE SYSTEMU:1

ZLECENIA 

Rejestracja zlecenia, wykonanych napraw, czasu pracy mechaników oraz pobranych części i
materiałów. W ramach zleceń możliwe jest prowadzenie danych o przeprowadzonych
naprawach, czasach pracy poszczególnych mechaników, zużytych materiałach. 

AUTOMATYCZNE 

Wskazywanie pojazdów i maszyn, dla których wymagane jest wykonanie przeglądów bądź
badań technicznych z możliwością wystawienia i wydrukowania odpowiedniego zlecenia

EWIDENCJA PRAC 

Wykonanych na pojazdach. W szczególności pozwala wystawiać zlecenia napraw dla
pojazdów.Prowadzenie ewidencji osób odpowiedzialnych, przypisanych do każdego
pojazdu.

KARTA POJAZDU 

Dla każdego pojazdu prowadzona jest karta , która obrazuje aktualny stan pojazdu
(przebieg, date następnego badania technicznego, następny przegląd techniczny i przebieg
pojazdu, przy którym przegląd ma zostać wykonany.

Prowadzenie cykle przeglądów technicznych, ewidencjonować badania i przeglądy
techniczne maszyn, wykonać wydruki przyjęcia i wycofania maszyny z eksploatacji. 

EWIDENCJA I HISTORIA 

zmian opon, silników, akumulatorów, podwozi, ubezpieczeń, zużycia materiałów badań
technicznych, obsług technicznych oraz numerów, dowodów rejestracyjnych..

EWIDENCJA HISTORII CZĘŚCI 

(w jakim pojeździe i kiedy dana część była zamontowana i zdemontowana, jaki w tym czasie
pojazd miła przebieg, a dla opon dodatkowo w jakim miejscu opona sie znajdowała). W
programie znajduje sie dwupoziomowy rejestr napraw. Każda naprawa posiada swój
symbol i może posiadać planowany czas naprawy różny dla każdej marki.  

GOSPODARKA OPONAMI 
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(opony w magazynie, na pojazdach, nowe, bieżnikowane, używane, złomowane, do
bieżnikowania, do złomowania).

CYKLE PRZEGLĄDÓW 

Prowadzenie cyklów przeglądów technicznych dla każdej z marek i (lub) wybranych
pojazdów indywidualnie. Cykle przeglądów technicznych mogą sie składać z dowolnej liczby
elementów. Dla każdego pojazdu można wydrukować dokument przyjęcia i likwidacji
pojazdu. 

ANALIZY 

Analizy efektywnego czasu pracy mechaników w stosunku do planowanego czasu napraw i
do czasu pobytu w pracy, czasu postoju pojazdów. Czas pracy mechaników we wszystkich
rodzajach zleceń jest ewidencjonowany i może być sumowany lub przedstawiony dla
wybranego typu zlecenia.

Czasu pracy mechaników:
wszystkie zlecenia
zlecenia pojazdów
zlecenia regeneracyjne
zlecenia zewnętrzne
zlecenia wewnętrzne
zlecenia warsztatowe
zlecenia maszyn i urządzeń

Czas naprawy pojazdu 

DODATKOWE SŁOWNIKI:

Kartoteki materiałów i części
Rejestr firm i kontrahentów
Typy dokumentów magazynowych
Typy zleceń wewnętrznych
Typy zleceń zewnętrznych
Typy operacji na pojazdach
Typy ubezpieczeń
Typy akumulatorów
Typy podwozi
Typy silników
Typy opon

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI SYSTEMU MUNICOM:

 - DYSPOZYTOR - DS, obsługującym autokomputer, możliwy jest dostęp do maksymalnie
aktualnych przebiegów i stanów liczników poszczególnych pojazdów, co jest szczególnie
istotne  dla prawidłowej kontroli stanu technicznego pojazdów. 

- KARTA DROGOWA - w przypadku gdy baza przebiegów oraz stanów liczników nie jest
aktualizowana na podstawie danych z autokomputera, aktualizacji tej można dokonywać za
pomocą Karty Drogowej.

WYDRUKI2

POJAZDÓW:

Kolejne Obsługi Techniczne i Badania Techniczne pojazdu.

Pojazdy do Obsługi techniczne.

Pojazdy do Badania Technicznego.

Aktualna obsada autobusów.

Pojazdy do ubezpieczenia.

Czas postoju pojazdów.

Kosztorys naprawy pojazdów za okres.

Otwarte zlecenia

PRZEBIEGÓW:

Przebiegów pojazdów na dzień.
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ZUŻYCIA MATERIAŁÓW:

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Materiał

Pojazd

Marka

Rok produkcji

Dni

Typy dokumentów

KOSZTY NAPRAWY POJAZDÓW

NAPRAWY POJAZDÓW

ELEMENTY POJAZDÓW

Akumulatory

Opony

Silniki

INNYCH ELEMENTÓW

Terminy badań/legalizacji innych elementów

POZOSTAŁE

Ilość uszkodzeń w miesiącu

ARKUSZE KOSZTÓW

PRACE W TOKU

PRODUKCJA NA MAGAZYN

USŁUGI DLA ZAKŁADÓW

OBCIĄŻENIE KOMÓREK

PRACE W TOKU DLA ZLECEŃ INNYCH

KOSZTY NAPRAWY

Środek trwały

Grupa środków trwałych

Typ zlecenia

USŁUGI DLA OBCYCH

PRACE W TOKU DLA ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH

NAPRAWY REGENERACYJNE

ZLECENIA NIESKALKULOWANE
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ZLECENIA BEZ ODBIORCÓW LUB WYKONAWCÓW

Pojazdów2.1

Kolejne Obsługi Techniczne i Badania Techniczne pojazdu2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów oraz ich następne obsługi techniczne wraz z
symbolami i przebiegami, przy których powinny zostać wykonane.

Parametry:

Wydruk wszystkich pojazdów lub pojazdów wybranej marki

Pojazdy lub marki pojazdów

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rej.

Marka

Następne badanie

Następna obsługa techniczna

Symbol OT

przy przebiegu

Aktualny przebieg

Aktualny licznik

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Pojazdy do Obsługi techniczne2.1.2

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz pojazdów, które są przeznaczone do wykonania obsługi
technicznej zgodnie z zadanym marginesem Km.

 

Parametry:

Margines Km

Kolejność (wg nr bocznych pojazdów, kilometrów do OT, wg marki pojazdu)

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

NB

Nr rej.

Marka

Symbol następnej obsługi technicznej

Przebieg

Następnego OT

Aktualny

Różnica

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Pojazdy do Badania Technicznego2.1.3

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz pojazdów przeznaczonych do następnego badania technicznego
zgodnie z zadanym marginesem dni.

Parametry:

Margines dni

Kolejność (wg nr bocznych, wg dat wykonania)
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Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka

Następne badanie

Data

Dni

Aktualny

Przebieg

Licznik

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Aktualna obsada autobusów2.1.4

Opis:

Wydruk przedstawia aktualną obsadę pojazdów.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd
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Nr boczny

Nr rej.

Marka

Kierowca

Nr ewidencyjny

Imię i nazwisko

Od dnia

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Pojazdy do ubezpieczenia2.1.5

Opis:

Wydruk przedstawia pojazdy, które należy ubezpieczyć w ciągu zadanego marginesu dni.

Parametry:

Margines dni

Kolejność (wg nr bocznych pojazdów, wg dat ważności)

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu lub wg dat ważności ubezpieczenia zgodnie z wybranym
parametrem.
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Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rej.

Marka

Typ ubezpieczenia

Data ważności

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Czas postoju pojazdów2.1.6

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów z ich czasem i ilością postojów.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka
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Postoje

Czas

Ilość

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Otwarte zlecenia2.1.7

 Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie otwartych zleceń pojazdów na dany dzień.

Parametry:

brak

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Nr zlecenia

Data otwarcia zlecenia

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Niewykonane czynności przeglądów technicznych2.1.8

  Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie niewykonanych czynności przeglądów technicznych.

Parametry:

Margines kilometrów

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Marka pojazdu

Symbol naprawy

Opis naprawy

Data ostatniej naprawy

Aktualny przebieg

Przebieg przy ostatniej naprawie

Różnica przebiegów

Następna Obsługa Techniczna

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Gotowość pojazdów2.1.9

   Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie gotowości pojazdów w dniach miesiąca.

Parametry:

Rodzaj danych
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Pojazdy/Marki

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Dni miesiąca

Razem %

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Usterki pojazdów2.1.10

    Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie usterek pojazdów.

Parametry:

Okres

Rodzaj danych

Pojazdy/marki
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Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Opis usterki lub uszkodzenia

Opis naprawy

Data

Czas wykonanej naprawy

Podsumowania:

Czas wykonanej naprawy

Przykład wydruku:

Przebiegów2.2

Przebiegów pojazdów na dzień2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów wraz z ich przebiegami na dany dzień.

Parametry:

Dzień

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka

Przebiegi

Ogółem

Od wym. siln.

Od napr. gł.

Od ostat. OT

Od wym. oleju

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Zużycia materiałów2.3

Grupa wydruków przedstawiająca zestawienia zużycia materiałów:

TYP ZLECENIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Data otwarcia zlecenia

Data rozchodu materiału

Numer zlecenia

Marka

Pojazd

NUMER ZLECENIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Szczegółowy

Typ dokumentu

MATERIAŁ

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer zlecenia

Pojazd

POJAZD

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer zlecenia - zbiorczy

Numer zlecenia

MARKA

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer dokumentu

Marka

Pojazd

ROK PRODUKCJI

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd - zbiorczy

Pojazd
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Marka - zbiorczy

Marka

DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Typ zlecenia

Typ dokumentu

TYPY DOKUMENTÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer dokumentu

Marka

Pojazd

Typ zlecenia2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia.

Kolumny:

Typ zlecenia

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Data otwarcia zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na datę otwarcia
zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, daty otwarcia zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Data otwarcia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Data rozchodu materiału

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na datę rozchodu
materiału.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, daty rozchodu materiału

Kolumny:

Typ zlecenia

Data otwarcia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, numeru zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na markę.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, marki

Kolumny:

Typ zlecenia

Marka

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, daty otwarcia zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Pojazd

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Numer zlecenia2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według numeru zlecenia w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Zlecenia

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia

Kolumny:

Numer zlecenia

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według numeru zlecenia w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Zlecenia

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia

Kolumny:

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość
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Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Typ dokumentu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według numeru zlecenia ze względu na typ
dokumentu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Zlecenia

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia, symbolu dokumentu

Kolumny:

Numer zlecenia

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Data rozchodu

Cena 

Ilość
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Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Materiał2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału

Kolumny:

Materiał

Indeks

Cena 

Ilość

Wartość
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Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału ze względu na numer zlecenia.
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Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału, numeru zlecenia

Kolumny:

Materiał

Indeks

Numer zlecenia

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres
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Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału, pojazdu

Kolumny:

Materiał

Indeks

Pojazd

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Dni rozchodu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału ze względu na dni rozchodu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku
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Materiały

Sortowanie:

Wg materiału, dni rozchodu

Kolumny:

Materiał

Data rozchodu

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Cena 

Ilość

Wartość

Pojazd

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według pojazdu w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku
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Pojazdy

Sortowanie:

Wg pojazdu

Kolumny:

Pojazd

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według pojazdu ze względu na numer zlecenia -
zestawienie zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Pojazdy
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Sortowanie:

Wg pojazdu, numeru zlecenia

Kolumny:

Pojazd

Numer zlecenia

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według pojazdu ze względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Pojazdy

Sortowanie:

Wg pojazdu, numeru zlecenia
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Kolumny:

Pojazd

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Marka2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według marki w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Marki

Sortowanie:

Wg marki
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Kolumny:

Marka

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według marki ze względu na pojazd - zestawienie
zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Marki

Sortowanie:
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Wg marki, pojazdu

Kolumny:

Marka

Pojazd

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według marki ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Marki

Sortowanie:

Wg marki, pojazdu

Kolumny:

Marka

Pojazd

Nazwa

Indeks
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Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Rok produkcji2.3.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji
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Sortowanie:

Wg roku produkcji

Kolumny:

Rok produkcji

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na pojazd -
zestawienie zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji
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Sortowanie:

Wg roku produkcji, pojazdu

Kolumny:

Rok produkcji

Pojazd

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na pojazd.

Parametry:
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Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, pojazdu

Kolumny:

Rok produkcji

Pojazd

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Marka - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na markę -
zestawienie zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, marki

Kolumny:

Rok produkcji

Marka

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na markę.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, pojazdu

Kolumny:

Rok produkcji

Marka

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Dni2.3.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według dni w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Data rozchodu

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  390  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Typ zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według dni ze względu na typ zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

Wg daty, typu zlecenia

Kolumny:

Data rozchodu

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Typ dokumentu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według dni ze względu na typ dokumentu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

Wg daty, typu dokumentów

Kolumny:

Data rozchodu

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Typy dokumentów2.3.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu

Kolumny:

Symbol dokumentu

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Numer dokumentu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów ze względu na numer
dokumentu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu, numeru dokumentu

Kolumny:

Typ dokumentu

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów ze względu na markę.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu, marki

Kolumny:

Typ dokumentu

Marka

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu, pojazdu

Kolumny:

Typ dokumentu

Pojazd

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość
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Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Koszty naprawy pojazdów2.4

Grupa wydruków przedstawiająca koszty naprawy pojazdów:

POJAZD

Zbiorczy

Numer zlecenia

Typ zlecenia

MARKA

Zbiorczy

Pojazdy

TYP ZLECENIA

Zbiorczy

Pojazdy

Marki

Zlecenia

ROK PRODUKCJI

Zbiorczy

Marki

Pojazd2.4.1

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Marka

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów ze
względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia
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Zamknięcie zlecenia

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Typ zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów ze
względu na typ zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych
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Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Marka2.4.2

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według marek w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Marki pojazdów
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marki
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Kolumny:

Marka

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według marek ze
względu na pojazdy.
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Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Marki pojazdów
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marki

Kolumny:

Marka

Pojazd

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Typ zlecenia2.4.3

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Opis zlecenia

Ile zleceń

Roboczogodziny
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Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń ze
względu na pojazdy.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  406  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Typ zlecenia

Pojazd

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń ze
względu na marki.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  407  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Marka

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  408  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń ze
względu na zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

L.p

Numer zlecenia

Pojazd

Typ pojazdu

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Rok produkcji2.4.4

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według roku produkcji w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Rok produkcji
Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg roku produkcji

Kolumny:

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według roku produkcji
ze względu na marki.
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Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Rok produkcji
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg roku produkcji

Kolumny:

Marka

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  412  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Naprawy pojazdów2.5

Grupa wydruków przedstawiająca naprawy pojazdów:

POJAZD

Grupa naprawy

Szczegółowy

GRUPA NAPRAWY

Zbiorczy

Rodzaj naprawy - zbiorczy

Szczegółowy

Pojazd2.5.1

Grupa naprawy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów ze względu
na grupę naprawy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych
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Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Grupa naprawy

Skrót

Ile napraw

Roboczogodziny

Podsumowania:

Ile napraw

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów w
zestawieniu szczegółowym.
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Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Data naprawy

Grupa naprawy

Opis

Numer zlecenia

Roboczogodziny

Podsumowania:

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Grupa naprawy2.5.2

Zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według grupy napraw w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Grupy napraw
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg grupy naprawy

Kolumny:

Grupa naprawy

Skrót

Ile napraw

Roboczogodziny

Podsumowania:

Ile napraw

Roboczogodziny

Przykład wydruku:
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Rodzaj naprawy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według grupy napraw ze
względu na rodzaj naprawy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Grupy napraw
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg grupy naprawy

Kolumny:

Grupa naprawy

Opis

Symbol

Ile napraw
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Roboczogodziny

Podsumowania:

Ile napraw

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według grupy napraw w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Grupy napraw
Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg grupy naprawy

Kolumny:

Grupa naprawy

Data naprawy

Opis

Symbol

Pojazd

Numer zlecenia

Roboczogodziny

Podsumowania:

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Elementy pojazdów2.6

AKUMULATORY

Bez grupowania

Wg typów akumulatorów

Wg pojazdów

Wg przyczyn wycofania

Wg producentów

OPONY

Bez grupowania
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Wg typów opon

Wg pojazdów

Wg przyczyn wycofania

Wg miejsca

Wg producentów

SILNIKI

Bez grupowania

Wg typów silników

Wg pojazdów

Wg miejsca

Wg producentów

Akumulatory2.6.1

Bez grupowania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju sortowania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.
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Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:

Według typów akumulatorów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według typu akumulatora.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg typu akumulatora

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów danego typu

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:
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Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według numerów pojazdów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru akumulatora, pojazdu

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów dla danego pojazdu

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:

Według przyczyny wycofania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według przyczyny wycofania
akumulatora.

Parametry:
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Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru akumulatora, przyczyn wycofania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów dla danej przyczyny wycofania

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:
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Według producentów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według producentów
akumulatorów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru akumulatora, producenta

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów dla danego producenta

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:

Opony2.6.2

Bez gruowania
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Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju sortowania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według typów opon

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według typu opony.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu opony

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.
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Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według numeów pojazdów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru opony, pojazdu

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według przyczyny wycofania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według przyczyny wycofania opony.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru opony, przyczyny wycofania
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Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według miejsca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według miejsca znajdowania się opony.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru opony, miejsca

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według producentów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według producentów opon.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru opony, producenta

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)
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L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Silniki2.6.3

Bez grupowania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju sortowania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według typów silników

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według typu silnika.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu silnika

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)
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L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według numerów pojazdów.

Parametry:
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Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu silnika, pojazdu

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według miejsca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według miejsca znajdowania się
silnika.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg typu silnika, miejsca

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według producentów

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według producentów silników.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu silnika, producenta

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do

wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Innych elementów2.7

Terminy badań/legalizacji innych elementów2.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie terminów badań/legalizacji innych elementów

Parametry:

Okres

Kolejność drukowania danych

Sortowanie:

Wg wybranej kolejności

Kolumny:

L.p.

Numer fabryczny

Typ elementu

Kontrolowana data

Badanie/legalizacja do dnia

Data poprzedniego badania/legalizacji

Dni do badania/legalizacji
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Sprawdzanie co ile miesięcy

Zamontowany na pojeździe

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Pozostałe2.8

Ilość uszkodzeń w miesiącu2.8.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości uszkodzeń w poszczególnych miesiącach wybranego
roku.

Parametry:

Pojazdy

Rok

Sortowanie:

Wg rodzaju uszkodzenia.

Kolumny:

L.p.

Uszkodzenie

Charakter uszkodzenia

Miesiące w roku

Dekady w miesiącu

Razem uszkodzeń

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Arkusze kosztów2.9

012.9.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Kolumny:

L.p.

Dział

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem.

Przykład wydruku:
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022.9.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Kolumny:

L.p.

Dział

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem.

Przykład wydruku:
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032.9.3

Zbiorczy - typy zleceń

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według typów zleceń w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg typu zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Typ zlecenia

Opis typu zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Szczegółowy - zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według zleceń w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Numer pojazdu

Treść zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Zbiorczy - pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według pojazdów w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Numer boczny pojazdu

Marka

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  450  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:

Zbiorczy - typy zleceń, pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według typów zleceń i pojazdów w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Numer boczny pojazdu

Marka
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Typ zlecenia

Opis typu zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:

Zbiorczy - usługobiorcy, typy zleceń, pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według usługobiorców, typów zleceń i
pojazdów w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy
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Sortowanie:

Wg typu zlecenia, numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Obciążyć

Typ zlecenia

Opis typu zlecenia

Numer boczny pojazdu

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Prace w toku2.10

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie prac w toku w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Numer boczny pojazdu

Treść zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Produkcja na magazyn2.11

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie produkcji na magazyn w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór wykonawcy

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Treść zlecenia

Ilość sztuk

Koszt wykonania 1 sztuki

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Podsumowania:

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość
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Przykład wydruku:

Usługi zakładów2.12

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie usług dla zakładów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór wykonawcy zlecenia

Sortowanie:

Wg daty otwarcia zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Data otwarcia zlecenia

Numer zlecenia

Stan kosztów

Nazwa

Treść zlecenia

Inne/praca sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Podsumowania:

Inne/prace sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Przykład wydruku:
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Obciążenie komórek2.13

Opis:

Wydruk przedstawia podsumowanie obciążeń komórek organizacyjnych w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Skrót

Nazwa komórki organizacyjnej

Inne/Praca sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Podsumowania:

Inne/Praca sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Przykład wydruku:

Przykład wydruku:

Prace w toku dla zlecen innych2.14

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie prac w toku w wybranym okresie.
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Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Komórka obciążona

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Przykład wydruku:

Koszty naprawy2.15

Środek trwały2.15.1

Zbiorczy 

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według środków trwałych w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór środków trwałych

Sortowanie:

Wg środków trwałych.

Kolumny:

L.p.

Środki trwałe

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według środków trwałych ze względu na numer
zlecenia.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  459  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór środków trwałych

Sortowanie:

Wg środków trwałych, numeru zlecenia.

Kolumny:

Środek trwały

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:
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Typ zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według środków trwałych ze względu na typ zlecenia.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór środków trwałych

Sortowanie:

Wg środka trwałego, typu zlecenia

Kolumny:

Środek trwały

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem
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Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Grupa środków trwałych2.15.2

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według grupy środków trwałych w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grupy środków trwałych

Sortowanie:

Wg grupy środków trwałych.

Kolumny:

Grupa środków trwałych

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów
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Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Przykład wydruku:

Środki trwałe

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według grupy środków trwałych ze względu na środki
trwałe.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grupy środków trwałych

Sortowanie:

Wg grupy środków trwałych, środka trwałego.

Kolumny:

Grupa środków trwałych

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem
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Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/ pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Typ zlecenia2.15.3

Zbiorczy 

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia.

Kolumny:

Typ zlecenia

Opis zlecenia

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem
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Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Środki trwałe

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na środki trwałe.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, środka trwałego

Kolumny:

Typ zlecenia

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych

Wartość razem
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Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych

Wartość razem

Przykład wydruku:

Grupy środków trwałych

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na grupy środków
trwałych.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, grupy środków trwałych

Kolumny:

Typ zlecenia

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Ile zleceń
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Roboczogodziny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość robocizny

Wartość materiałów

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość robocizny

Wartość materiałów

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:
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Typ zlecenia

L.p

Numer zlecenia

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały 100%)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały 100%).

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia
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Kolumny:

L.p.

Obciążyć

Numer zlecenia

Środek trwały, uwaga z otwarcia zlecenia

Numer inwentarzowy

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podpis usługobiorcy

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały 100%) - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały 100%) w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Usługobiorca

Nazwa działu

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały < 100%)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały < 100%).

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia
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Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Usługobiorca

Numer zlecenia

Środek trwały, uwaga z otwarcia zlecenia

Numer inwentarzowy

Procent udziału

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych, pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały < 100%) - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały < 100%) w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:
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L.p.

Usługobiorca

Nazwa działu

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały 100% i < 100%) - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały 100% i < 100%) w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zleceń 

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Obciążyć

Nazwa działu

Wartość materiałów

Wartość robocizny
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Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Usługi dla obcych2.16

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie usług dla obcych w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Treść zlecenia

Ilość roboczogodzin

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Praca sprzętu

Inne
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Materiały

Robocizna

Razem

Przykład wydruku:

Prace w toku dla zleceń zewnętrznych2.17

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie prac w toku w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Uwagi otwarcia

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Przykład wydruku:
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Naprawy rgeneracyjne2.18

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie napraw regeneracyjnych w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór materiałów

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

Numer zlecenia

Typ zadania

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia

Materiał

Roboczogodziny

Wartość robocizny

Wartość części

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość robocizny

Wartość części

Wartość razem

Przykład wydruku:
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Zlecenia nieskalkulowane2.19

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zleceń nieskalkulowanych w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór wykonującego zlecenie

Wybór rodzaju zlecenia

Wybór zlecenia

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.
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Kolumny:

L.p

Numer zlecenia

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Przykład wydruku:

Zlecenia bez odbiorców lub wykonawców2.20

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zleceń bez odbiorców lub wykonawców w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór rodzaju zlecenia

Wybór zlecenia
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Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p

Numer zlecenia

Data otwarcia zlecenia

Data zamknięcia zlecenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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WINDYKACJA MANDATÓW

Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń opłat
dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów,
prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz
płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.

FUNKCJE SYSTEMU1

REJESTRACJA MANDATÓW 

Program umożliwia wprowadzenie danych potrzebnych do egzekwowania opłaty
dodatkowej. Są to: numer kwitu, numer taborowy, miejsce, dane ukaranego, dane
rewizora, przyczyna ukarania, data i czas ukarania, pozycje składające się na wysokość
mandatu (np. opłata dodatkowa, koszt przejazdu, dowóz na policję).

REJESTRACJA WPŁAT 

Program pozwala na rejestrowanie kwot (wpływających do kasy lub na konta bankowe)
wynikających z nałożonych obciążeń. 

Szybkie i wygodne wyszukiwanie mandatów których dotyczy wpłata. 
Operator ma pełną informację o rozliczeniach danego ukaranego. Jest możliwy
wydruk potwierdzenia wpłaty w formie kwitu KP.

OBSŁUGA DECYZJI 

Funkcja programu służy do obsługi korespondencji z osobami ukaranymi. Obsługa
odwołań pozwala na rejestrowanie daty wpływu odwołania wraz z opisem treści pisma,
następnie wprowadzenie informacji o podjętej w tej sprawie decyzji oraz wydruk
odpowiedzi z odnotowaniem daty wysłania pisma. Program zapewnia pełną obsługę
upomnień, wezwań KRD (wystawienie, ewentualny zwrot lub odmowę przyjęcia) oraz
zawiadomień o wykroczeniu (wraz z ponowieniem zawiadomienia). Daty wpływu i
wysłania odpowiednich pism sterują automatycznym wstrzymaniem i wznawianiem
egzekwowania należności.

SPRAWY SĄDOWE I KOMORNICZE

Funkcja programu służy do rejestrowania spraw sądowych i komorniczych. W ramach
tych spraw można rejestrować koszty spraw (poniesione opłaty sądowe i komornicze),
prowadzić rozliczenie radcy prawnego. Istnieje możliwość odraczania wszystkich typów
spraw.

OBSŁUGA ODWOŁAŃ 

Funkcja pozwala na rejestrowanie daty wpływu odwołania wraz z opisem treści pisma,
następnie wprowadzenie informacji o podjętej w tej sprawie decyzji oraz wydruk
odpowiedzi z odnotowaniem daty wysłania pisma. 

OBSŁUGA UPOMNIEŃ 

Program zapewnia obsługę upomnień (wystawienie, ewentualny zwrot lub odmowę
przyjęcia). Daty wpływu i wysłania odpowiednich pism sterują automatycznym
wstrzymaniem i wznawianiem egzekwowania należności.

PROWIZJE REWIZORÓW

Funkcja programu służy do naliczania prowizji dla rewizorów. Od każdej wpłaty liczona
jest prowizja dla kontrolera w ramach danego miesiąca.

IMPORT / EKSPORT

Import wpłat bankowych,

Eksport wystawionych wezwań KRD do systemu KRD,

Eksport danych ukaranych do zewnętrznej firmy windykacyjnej,
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Eksport danych ukaranych do e-sądu,

Import/Eksport ukaranych na czarną listę

ZAWIADOMIENIA O WYKROCZENIU 

Obsługa skierowania na policję powiadomienia o popełnieniu wykroczenia polegającego
na przynajmniej trzykrotnym ukaraniu mandatem danej osoby w okresie roku bez
uregulowania należności.

REJESTRY SYSTEMOWE:

Cennik opłat dodatkowych, upomnień,

Rejestr rodzajów płatności (decyzji, wpłat, mandatów, upomnień, dodatkowych),

Rejestr danych osób ukaranych (klientów),

Rejestr rewizorów,

Rejestr mandatów,

Rejestr linii autobusowych,

Rejestr typów dowodów tożsamości,

Rejestr miejscowości i ulic, typów ulic,

Rejestr przyczyn ukarania,

Rejestr adresów komend policji.

MAGAZYN BLANKIETÓW:

zdefiniowanie typów blankietów,

przyjmowanie ich od dostawcy (na magazyn) z określeniem serii oraz zakresu
numerów,

rozdysponowanie blankietów pośród rewizorów,

zwrot niewykorzystanych blankietów przez rewizorów na magazyn,

wgląd w zestawienie ilości poszczególnych blankietów na magazynie,

wgląd w zestawienie ilości poszczególnych blankietów w odniesieniu do
poszczególnych rewizorów z podziałem na blankiety wykorzystane oraz wolne

WYDRUKI2

WYDRUKI DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ.

Mandaty w okresie - nierozliczone

Mandaty przeznaczone do umorzenia

Niepoprawne dane, nieściągalni lub wstrzymano

Pełna informacja o mandatowiczu

Sumaryczna informacja o mandatowiczach

Szczegółowa informacja o mandatowiczach

Mandaty nałożone na ukaranych

Mandaty zapłacone

WYDRUKI DOTYCZĄCE DECYZJI

Mandaty do wysyłania powiadomień o decyzji

Lista powiadomień do pokwitowania odbioru

Lista powiadomień do odnotowania uwag

Mandaty według decyzji

WYDRUKI DOTYCZĄCE UPOMNIEŃ.

Mandaty przeznaczone do upomnienia

Lista upomnień do pokwitowania odbioru

Lista upomnień do odnotowania uwag
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Mandaty w okresie - wysłane upomnienia

Lista zwrotów do ponowienia upomnień

WYDRUKI DOTYCZĄCE WEZWAŃ.

Wezwania - ukarani 3-krotnie za ostatni rok

Wezwania - odmowa przyjęcia

Wysłane ostateczne wezwania do zapłaty

Wydruk wezwań przekazanych do KRD

Szczegółowy wydruk wezwań przekazanych do KRD

Osoby, które częściowo spłaciły zadłużenie w KRD

Osoby do wykreślenia z KRD

Osoby wykreślone z KRD

Lista ukaranych do wysłania wezwania

WYDRUKI DOTYCZĄCE SPRAW SĄDOWYCH 

Do sądu - ukarani 3-krotnie za ostatni rok

Do sądu - odmowa przyjęcia upomnienia

Wysłane zawiadomienia o wykroczeniu

Wydruk spraw sądowych

Wydruk spraw wg daty założenia

Wydruk spraw wg daty odroczenia

Rozliczenie radcy prawnego

WYDRUKI DOTYCZĄCE WPŁAT 

Sumaryczne rozliczenie wpłat

Okresowe rozliczenie wpłat

Okresowe rozliczenie kosztów przejazdu

Zbiorcze rozliczenie kasjera

Szczegółowe rozliczenie kasjera

Zestawienie dla księgowości

WYDRUKI OKRESOWE ILOŚCIAMI 

Mandaty - ilość wg dni

Mandaty - ilość wg przyczyn

Mandaty - ilość wg rewizorów

Mandaty - ilość wg linii

Mandaty - ilość wg godzin

Mandaty - rozliczenie rewizorów

Mandaty - rozliczenie rewizorów - ilościowo

Mandaty - rozliczenie rewizorów - kwotowo

Mandaty - analiza miejscowości - ilościowo

Mandaty - analiza wg wieku ukaranych - ilościowo

WYDRUKI REJESTRÓW

Rejestr mandatów

WYDRUKI EKSPORTU

Wydruk eksportu
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WYDRUKI PROWIZJI

Wydruk zbiorczy prowizji

Wydruk szczegółowy prowizji

Wydruk wpłat - prowizji

Wydruk prowizji od mandatów gotówkowych

Wydruki dotyczące rozliczeń2.1

Mandaty w okresie - nierozliczone2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie nierozliczonych mandatów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Upo

Odw

OK

Nazwisko i imię

Ojciec 

Matka

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Rewizor

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Mandaty przeznaczone do umorzenia2.1.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów przeznaczonych do umorzenia

Parametry:

Wybór okresu

Wybór maksymalnej kwoty

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres podstawowy

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Niepoprawne dane, nieściągalni lub wstrzymano2.1.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie osób z niepoprawnymi danymi, nieściągalnych lub
wstrzymanych mandatów

Parametry:

Zakres wydruku

Typ wydruku
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Sortowanie:

Wg nazwiska  

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres podstawowy

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Uwagi

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Pełna informacja o mandatowiczu2.1.4

Opis:

Wydruk przedstawia pełną informację o wybranym mandatowiczu

Parametry:

Wybór ukaranego

Kolumny:

Karta z informacją o mandatowiczu

 

Przykład wydruku:
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Sumaryczna informacja o mandatowiczach2.1.5

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie sumaryczne informacji o mandatowiczach

Parametry:

Wybór danych
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Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

Lp.

OK

Nr ukar.

Ukarany

Adres

Ilość mandatów

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Szczegółowa informacja o mandatowiczach2.1.6

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółową informację o mandatowiczach

Parametry:

Wybór danych
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Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

OK

Nr ukar.

Ukarany

Adres

Data uk.

Nr sprawy

Blankiet

Należność

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Mandaty nałożone na klientów2.1.7

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów nałożonych na klientów

Parametry:

Zakres danych
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WINDYKACJA MANDATÓW

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Adres

L.P

Data pl

Blankiet

Należność główna

Upomnienie

Odsetki

Koszty sądowe

Koszty zast. proc.

Koszty komornicze

Koszty zast. adw

Umorzenia

Wpłaty

Razem

Podsumowania:

Razem

Ilość mandatów

Przykład wydruku:

Mandaty zapłacone2.1.8

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów zapłaconych

Parametry:

Wybór danych
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Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nr sprawy

Blankiet

Nazwisko i imię

Nr rewizora    

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  489  

WINDYKACJA MANDATÓW

Wydruki dotyczące decyzji2.2

Mandaty do wysłania powiadomień o decyzji2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów do wysyłania powiadomień o decyzji

Parametry:

Maksymalna kwota

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Sp.D

Nazwisko i imię

Adres podstawowy

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Lista powiadomień do pokwitowania odbioru2.2.2

Opis:

Wydruk przedstawia listę powiadomień do pokwitowania odbioru

Parametry:
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Zakres powiadomień

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres 

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Podpis

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Lista powiadomień do odnotowania uwag2.2.3

Opis:

Wydruk przedstawia listę powiadomień do odnotowania uwag

Parametry:

Zakres powiadomień

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres 



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  491  

WINDYKACJA MANDATÓW

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Mandaty według decyzji2.2.4

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów według decyzji

Parametry:

Wybór mandatów w okresie

Sortowanie:

Wg nazwiska
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Kolumny:

L.p.

Nr sprawy

Blankiet

Imię i nazwisko

Nr rewizora

Data decyzji

Kwota

Data i rodzaj wpłaty

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruki dotyczące upomnień2.3

Mandaty przeznaczone do upomnienia2.3.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów przeznaczonych do upomnienia

Parametry:

Do upomnienia

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Sp.D

Nazwisko i imię

Adres podstawowy

Numer sprawy

Blankiet
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Data ukarania

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Lista upomnień do pokwitowania odbioru2.3.2

Opis:

Wydruk przedstawia listę upomnień do pokwitowania odbioru

Parametry:

Zakres upomnień

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres 

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Lista upomnień do odnotowania uwag2.3.3

Opis:

Wydruk przedstawia listę upomnień do odnotowania uwag

Parametry:

Zakres upomnień

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres 

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Mandaty w okresie - wysłane upomnienia2.3.4

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie mandatów w wybranym okresie - wysłane upomnienia

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Odw

OK

Nazwisko i imię

Ojciec

Matka

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Kwota

Upomnienie

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Lista zwrotów do ponowienia upomnień2.3.5

Opis:

Wydruk przedstawia listę zwrotów do ponowienia upomnień.

Parametry:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  496  
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Zakres upomnień

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Data upomnienia / zwrotu

Które

Kwota

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wydruki dotyczące wezwań2.4

Wezwania - Ukarani 3-krotnie za ostatni rok2.4.1

Opis:

Wydruk przedstawia listę wezwań ukaranych 3-krotnie w ostatnim roku

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

OK

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL
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Adres

L.p

Data ukarania

Numer sprawy

Blankiet

Upomnienie

Odw

Należność

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wezwania - odmowa przyjęcia2.4.2

Opis:

Wydruk przedstawia listę wezwań z odmową przyjęcia mandatu

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Adres

Numer sprawy

Blankiet
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Data ukarania

Data upomnienia / zwrotu

Które

Kwota

Uwagi

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wysłane ostateczne wezwania do zapłaty2.4.3

Opis:

Wydruk przedstawia listę wysłanych ostatecznie wezwań do zapłaty

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Data wezwania

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Adres

L.p

Data ukarania

Data pl

Blankiet

Należność

Pozostało

Uwagi

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  499  

WINDYKACJA MANDATÓW

Wydruk wezwań przekazanych do KRD2.4.4

Opis:

Wydruk przedstawia listę wezwań przekazanych do KRD

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Data wezwania

Data przekazania

Numer ukaranego

Nazwisko i imię

PESEL

Adres

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Szczegółowy wydruk wezwań przekazanych do KRD2.4.5

Opis:

Wydruk przedstawia szczegóły wezwań przekazanych do KRD

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

Data wezwania

Data przekazania

Numer ukarania

Ukarany

PESEL

Adres

L.p

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Data pl

Należność

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Osoby które częściowo spłaciły zadlużenie w KRD2.4.6

Opis:

Wydruk przedstawia listę osób, które częściowo spłaciły zadłużenie

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Adres

L.p

Data wezwania

Data przekazania do KRD

Zadłużenie

Spłacono

Pozostało

Uwagi

Podsumowania:

Razem

Ilość wezwań

Przykład wydruku:

Osoby do wykreślenia z KRD2.4.7

Opis:

Wydruk przedstawia listę osób do wykreślenia z KRD

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego
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Kolumny:

L.p.

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Adres

Data wezwania

Data przekazania do KRD

Kwora

Uwagi

Podsumowania:

Razem

Ilość wezwań

Przykład wydruku:

Osoby wykreślone z KRD2.4.8

Opis:

Wydruk przedstawia listę osób wykreślonych z KRD

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Adres

L.p

Data wezwania

Data przekazania do KRD

Data zwrotu z KRD

Zadłużenia

Spłacono

Różnica
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Uwagi

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Lista ukaranych do wysłania wezwania2.4.9

Opis:

Wydruk przedstawia listę ukaranych do wysłania wezwania

Parametry:

Lista ukaranych

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Ilość mandatów

Zadłużenia

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Wydruki dotyczące spraw sądowych2.5

Do sądu - Ukarani 3-krotnie za ostatni rok2.5.1

Opis:

Wydruk przedstawia listę osób ukaranych przynajmniej 3 razy w wybranym okresie

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg nazwiska ukaranego

Kolumny:

L.p.

OK

Numer ukaranego

Ukarany

PESEL

Adres

L.p

Data ukarania

Numer sprawy

Blankiet

Upomnienie

Odw

Należność

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Do sądu - Odmowa przyjęcia upomnienia2.5.2

Opis:

Wydruk przedstawia listę mandatów skierowanych do sądu z powodu odmowy przyjęcia
upomnienia



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  505  

WINDYKACJA MANDATÓW

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Sp. D

Nazwisko i imię

Ojciec

Matka

Numer sprawy

Blankiet

Data ukarania

Rewizor

Kwota

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wysłane zawiadomienia o wykroczeniu2.5.3

Opis:

Wydruk przedstawia listę wysłanych zawiadomień o wykroczeniu

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Data zawiadomienia

Numer ukaranego

Ukarany

L.p

Data ukarania

Numer sprawy
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Blankiet

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wydruk spraw sądowych2.5.4

Opis:

Wydruk przedstawia ewidencją spraw sądowych

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Nr sprawy własny

Nr sprawy e-sądowej

Koszty e-sądowe

Status

RP kwota

Nr sprawy sądowej

Koszty sądowe

Status

RP kwota

Nr sprawy komorniczej

Koszty komornicze
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Status

Nr mandatu

Należność główna

Wpłata

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruk spraw wg daty założenia2.5.5

Opis:

Wydruk przedstawia ewidencję spraw wg daty założenia

Parametry:

Wybór danych

status sprawy

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Data założenia
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Nr sprawy własny

Nr sprawy sądowej

Typ

Nr ukar.

Nazwisko i imię

Status

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wydruk spraw wg daty odroczenia2.5.6

Opis:

Wydruk przedstawia ewidencję spraw wg daty odroczenia

Parametry:

Wybór danych
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Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Data odroczenia

Nr sprawy własny

Nr sprawy sądowej

Typ

Nr ukar.

Nazwisko i imię

Status

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Rozliczenie radcy prawnego2.5.7

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie radcy prawnego

Parametry:

Wybór danych
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Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p.

Nr sprawy własny

Nr sprawy sądowy

Typ

Nazwisko i imię

Nr faktury

Data wyst. faktury

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruki dotyczące wpłat2.6

Sumaryczne rozliczenie wpłat2.6.1

Opis:

Wydruk przedstawia sumaryczne rozliczenie wpłat
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Parametry:

Zakres danych

Rodzaj wpłaty

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Data

Opłata dodatkowa

Opłata przewozowa

Kwota netto

Podatek VAT

Suma

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Okresowe rozliczenie wpłat2.6.2

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie wpłat

Parametry:

Zakres danych
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WINDYKACJA MANDATÓW

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Data

Klient

OK

Numer sprawy

Blankiet

Kwota

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Okresowe rozliczenie kosztów przejazdu2.6.3

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie kosztów przejazdu

Parametry:

Zakres danych

Rodzaj wpłat

Sortowanie:

Wg numeru sprawy
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Kolumny:

L.p.

Numer sprawy

Blankiet

OK

Data

Opłata przewozowa

Kwota netto

Podatek VAT

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Zbiorcze rozliczenie kasjera2.6.4

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze rozliczenie kasjera

Parametry:

Zakres danych

Rodzaj wpłat

Sortowanie:

Wg numeru sprawy

Kolumny:

L.p.

Numer sprawy

Blankiet
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OK

Data

Data dodatkowa

Opłata przewozowa

Kwota netto

Podatek VAT

Suma

Podsumowania:

Suma

Przykład wydruku:

Szczegółowe rozliczenie kasjera2.6.5

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółowe rozliczenie kasjera

Parametry:

Zakres danych

Rodzaj wpłaty

Sortowanie:

Wg numeru sprawy

Kolumny:

L.p.

Numer sprawy

Blankiet

OK

Data dodatkowa

Opłata przewozowa

Kwota netto

Podatek VAT

Suma
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Podsumowania:

Suma

Przykład wydruku:

Zestawienie dla księgowości2.6.6

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wpłat w wybranym okresie dla księgowości

Parametry:

Wybór danych

Sortowanie:

Wg numeru sprawy

Kolumny:

L.p.
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Nr sprawy

Blankiet

Nazwisko i imię ukaranego

Numer rewizora

Łączenie

Opłata dodatkowa

Odsetki windykacyjne

Przejazd (brutto)

Przejazd (netto)

Przejazd (kwota VAT)

Upomnienia

Różnica

Data i rodzaj wpłaty

Podsumowania:

Suma

Przykład wydruku:

Wydruki okresowe ilościami2.7

Mandaty - ilości wg dni2.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów według dni

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Data

Ilość
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Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Mandaty - ilości wg przyczyn2.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów według przyczyn

Parametry:

Zakres upomnień

Sortowanie:

Wg przyczyny

Kolumny:

Przyczyna

Ilość

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Mandaty - ilości wg rewizorów2.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów według rewizorów

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg rewizora

Kolumny:

L.p.

Numer rewizora

Rewizor

Ilość

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Mandaty - ilości wg linii2.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów według linii

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Ilość

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Mandaty - ilości wg godzin2.7.5

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów według godzin

Parametry:

Wybór okresu
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Sortowanie:

Wg godzin

Kolumny:

W godzinach

Ilość

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Mandaty - rozliczenie rewizorów2.7.6

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie mandatów przez rewizorów

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg rewizora

Kolumny:

L.p.

Rewizor

Mandaty wystawione

Mandaty rozliczone

Częściowo rozliczone

Mandaty nierozliczone

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Mandaty - rozliczenie rewizorów - ilościowo2.7.7

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów rozliczonych przez rewizorów

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg rewizora

Kolumny:

L.p.

Rewizor

Mandaty wystawione

Mandaty rozliczone - zapłacone w 100%

Mandaty rozliczone - zapłacone częściowo (a reszta anulowane)

Mandaty rozliczone - anulowane w całości (+ anulowana opłata dodatkowa)

Częściowo rozliczone

Mandaty nierozliczone

Ilość upomnień w tym zwrotów

Ilość do sądu

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Mandaty - rozliczenie rewizorów - kwotowo2.7.8

Opis:

Wydruk przedstawia mandaty rozliczone kwotowe przez rewizorów

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg rewizora

Kolumny:

L.p.

Rewizor

Mandaty wystawione

Mandaty rozliczone - zapłacone w 100 %

Mandaty rozliczone - zapłacone częściowo (a reszta anulowane)

Mandaty rozliczone w całości (+ anulowana opłata dodatkowa)

Częściowo rozliczone

Mandaty nierozliczone

Wartość upomnień

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Mandaty - analiza miejscowości - ilościowo2.7.9

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów w poszczególnych miejscowościach

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:
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L.p.

Miasta

Ulica

Mandaty wystawione

Mandaty rozliczone - zapłacona 100 %

Mandaty rozliczone - zapłacone częściowo (a reszta anulowane)

Mandaty rozliczone - anulowane w całości (+ anulowana opłata dodatkowa)

Częściowo rozliczone

Mandaty nierozliczone

Ilość upomnień w tym zwrotów

Ilość do sądu

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Mandaty - analiza wg wieku ukaranych - ilościowo2.7.10

Opis:

Wydruk przedstawia ilość mandatów według wieku ukaranych

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg wieku

Kolumny:

L.p.

Wiek

Mandaty wystawione

Mandaty rozliczone - zapłacone 100 %

Mandaty rozliczone - zapłacone częściowo (a reszta anulowane)

Mandaty rozliczone - anulowane w całości (+ anulowana opłata dodatkowa)

Częściowo rozliczone

Mandaty nierozliczone

Ilość upomnień w tym zwrotów

Ilość do sądu
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Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruki rejestrów2.8

Rejestr mandatów2.8.1

Opis:

Wydruk przedstawia rejestr mandatów

Parametry:

Zakres danych

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

L.p

Data ukarania

Blankiet

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Adres

Kwota

Status

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Wydruki eksportu2.9

Wydruk eksportu2.9.1

Opis:

Wydruk przedstawia mandaty przeznaczone do eksportu windykacji zewnętrznej

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nazwiska

Kolumny:

L.p

Imię i nazwisko

Adres

L.p

Blankiet

Data ukarania

Data odsetek

Należność główna

Pozostałe koszty

Kwota

Numer sprawy sądowej

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruki prowizji2.10

Wydruk zbiorczy prowizji2.10.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zbiorcze rozliczeń prowizji
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Parametry:

Wybór zakresu wydruku

Sortowanie:

Wg nazwiska rewizora

Kolumny:

L.p

Nr rewizora

Rewizor

Prowizja

Zaliczka

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Wydruk szczegółowy prowizji2.10.2

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółowe zestawienie rozliczeń prowizji

Parametry:

Wybór zakresu wydruku

Sortowanie:

Wg daty ukarania

Kolumny:

L.p

Data uk.

Nr sprawy

Blankiet

Prowizja

Zaliczka

Razem
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Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruk wpłat - prowizji2.10.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wpłat prowizji

Parametry:

Wybór zakresu wydruku

Sortowanie:

Wg numeru sprawy

Kolumny:

L.p

Nr sprawy

Blankiet

Data uk.

Data wpł.

Kwota wpłaty

Prowizja
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Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:

Wydruk prowizji od mandatów gotówkowych2.10.4

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie prowizji od mandatów gotówkowych

Parametry:

Wybór zakresu wydruku

Sortowanie:

Wg nazwiska
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Kolumny:

L.p

Nazwisko i imię

Ilość w szt. opłat przewozowych o nominale 140 zł

Ilość w szt. opłat przewozowych o nominale 42 zł

Uwagi

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Moduł RCP składa się z dwóch części:  Odczyt RCP oraz Raporty i Wydruki RCP.

Część Odczyt RCP przeznaczona jest do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy
składającym się z czytników umieszczonych przy wejściach i wyjściach oraz kart zbliżeniowych
z zapisanymi danymi o pracownikach.  Każdy pracownik posiadający kartę zobowiązany jest
przy każdym wejściu lub wyjściu zbliżyć kartę do czytnika, oraz opcjonalne naciśnięcie
odpowiedniego przycisku określającego rodzaj wejścia lub wyjścia.  Znaczenie opcji
wybieranych podczas wejścia lub wyjścia można definiować w programie, np. wyjście/wejście
służbowe, prywatne itp. Konfiguracja opcji wejść i wyjść musi być zgodna z dokumentacją
dostarczonych czytników – kod z czytnika musi być zgodny z kodem wprowadzonym do
programu.

Część Rejestracja raportów RCP służy do wczytania danych dotyczących wejść i wyjść
zgromadzonych w czytnikach do modułu RCP. Wczytanie danych odbywa się w sposób ciągły,
z ustalonym odstępem czasu między kolejnymi odczytami zgromadzonych danych w
czytnikach.  

MENU GŁÓWNE ROZLICZANIA CZASU PRACY

FUNKCJE SYSTEMU1

Przed przystąpieniem do pracy należy wykonać:

Wprowadzić numery oraz opisy punktów w których zlokalizowane są czytniki wejściowe
oraz   wyjściowe.

Wprowadzić opcje wejść i wyjść. Dostępne opcje są ściśle związane z zamontowanymi
czytnikami i muszą być wprowadzone do modułu RCP zgodnie z dokumentacją czytników.
Jeżeli moduł RCP będzie współpracował z modułem Plany Pracy należy pamiętać o
uzupełnieniu czynności PP lub rodzaju nieobecności. Czynność ta (lub nieobecność) będzie
automatycznie dodawana w Planach Pracy, gdy zostanie zarejestrowane wyjście/wejście
z dana opcją.

Wydać/przypisać pracownikom karty w module bilet elektroniczny.

Jeżeli moduł RCP będzie współpracował z modułem Plany Pracy należy zaznaczyć ten fakt
w konfiguracji modułu Plany Pracy, oraz w słowniku grup zaznaczyć numery czytników, w
których mogą być rejestrowane wejścia lub wyjścia.

ODCZYT RCP
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Odczyt RCP

Uruchomienie  funkcji odczyt RCP powoduje sprawdzenie, odczytanie i rejestrację danych
zapisanych  przez czytniki. Zależnie od konfiguracji odczyt nastąpi jednokrotnie (rejestracja
automatyczna ustawiona na nie) lub będzie trwał do momentu zakończenia przez kliknięcie
OK. Przy odczycie automatycznym po zakończeniu rejestracji program odczekuje określona
ilość czasu (do ustawienia w konfiguracji) i ponownie sprawdza pliki zapisane przez czytniki.

Konfiguracja odczytu

Funkcja służy do wprowadzenia/modyfikacji konfiguracji odczytu danych z czytników RCP.

Przed przystąpieniem do pracy należy uzupełnić konfigurację odczytu plików z czytników.
Należy w niej podać ścieżki, gdzie zapisywane są pliki z czytników, ścieżkę katalogu
tymczasowego oraz ścieżkę katalogu gdzie będą przenoszone pliki po wczytaniu do
programu. Dodatkowo należy określić rozszerzenie plików z czytników, czy odczyt ma się
odbywać automatycznie (cyklicznie) oraz odstęp czasowy między kolejnymi odczytami
plików.

Aby zarejestrować dane zgromadzone w czytnikach RCP dotyczące wejść i wyjść należy
uruchomić funkcję Odczyt RCP. Zależnie od konfiguracji odczyt zakończy się po jednokrotnym
odczytaniu danych lub będzie cyklicznie powtarzał się aż użytkownik go zatrzyma klikając
OK. Przy odczycie automatycznym moduł RCP może pozostawać uruchomiony przez cały
czas, dzięki czemu będą dostępne aktualne dane o wejściach i wyjściach (z dokładnością do
zadeklarowanego interwału powtórzeń odczytów).

RAPORTY, WYDRUKI RCP

Słowniki

Punkty RCP – słownik zawiera wykaz wszystkich punktów gdzie zlokalizowane są
czytniki. 

Rodzaje operacji RCP

Opcje wejść i wyjść

Przeglądanie raportów – umożliwia przeglądanie zdarzeń wejść i wyjść zarejestrowanych
przez czytniki RCP.

W dniu – wyświetla wszystkie zarejestrowane zdarzenia wejść i  wyjść w wybranym
dniu.

Po uruchomieniu słownika pojawi się okno z datami, w których zostały zarejestrowane
wejścia wyjścia, należy znaleźć datę i wybrać ją przez kliknięcie Wybierz lub naciśnięcie
Entera. Po wyborze daty pojawi się okno z zarejestrowanymi w danym dniu wejściami i
wyjściami.

Na punkcie – wyświetla wszystkie zarejestrowane zdarzenia wejść i wyjść w
wybranym punkcie i okresie czasu.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno z listą punktów RCP a po wybraniu
odpowiedniego należy jeszcze wprowadzić okres za jaki mają się pokazać wejścia i
wyjścia.

Na pracownika – wyświetla wszystkie zarejestrowane zdarzenia wejść i wyjść dla
wybranego pracownika i określonego okresu czasu.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista działów, a następnie lista pracowników
wybranego wcześniej działu. Przed wyświetleniem wejść i wyjść wybranego pracownika
należy jeszcze wybrać okres za jaki mają pokazać się dane.

Podsumowanie czasu pracy – przedstawia wykaz pracowników w dniu oraz dane
dotyczące wejścia, wyjścia oraz czasu pracy. Po wybraniu pracownika w kolejnym oknie
pokazują się wszystkie szczegółowe dane dotyczące wybranego dnia.

Pracownicy nieobecni – przedstawia listę pracowników wybranego działu, którzy byli
nieobecni w wybranym dniu

Powiązanie Planów Pracy z RCP

Dzięki działaniu modułu RCP możliwe jest rozliczenie rzeczywistego czasu pracy
pracowników w module RCP. Do realizacji planu w module Plany Pracy przenoszone są
rzeczywiste godziny pracy zarejestrowane przez czytniki modułu RCP. Zależnie od
konfiguracji RCP i PP możliwe jest także, aby automatycznie były nanoszone nieobecności
wraz z czasem ich trwania, takie jak wyjścia prywatne, wyjścia służbowe itp. Konfiguracja ta
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zależna jest od możliwości jakie udostępnia czytnik (czy można zaznaczyć przed
zarejestrowaniem wyjścia jakie to jest wyjście).

Dodatkowo w Planach Pracy możliwe jest bezpośrednie podglądnięcie zarejestrowanych
wejść i wyjść dla każdego pracownika w dniu.

OKNO PLANÓW PRACY POWIĄZANE Z RCP

FRAGMENT MENU PLANÓW PRACY

Przedstawiony powyżej fragment menu Planów Pracy dotyczący systemu RCP.

Opis funkcji:

6 - korekta godzin według RCP dla jednego pracownika w wybranym dniu,

7 - korekta godzin według RCP dla jednego pracownika we wszystkich dniach okresu,

8 - korekta godzin według RCP dla wszystkich pracowników w wybranym dniu,

9 - korekta godzin według RCP dla wszystkich pracowników we wszystkich dniach okresu,

R - wyświetla wejścia i wyjścia pracownika w danym dniu,

C - wyświetla wszystkie zarejestrowane do tej pory wejścia i wyjścia pracownika.
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WYDRUKI2

OPERACJE RCP PRACOWNIKÓW

RCP PRACOWNIKÓW W OKRESIE

SZCZEGÓŁY RCP PRACOWNIKÓW

Opracje RCP pracowników2.1

Opis:

Wydruk przedstawiaj operacje RCP (wejścia i wyjścia) wybranych pracowników w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór pracowników

Wybór rodzaju sortowania danych

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Nazwisko i imię

Numer ewidencyjny

Data

Numer karty

Numer punktu

Nazwa punktu

Wejście

Wyjście

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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RCP pracowników w okresie2.2

Opis:

Wydruk przedstawiaj rejestr czasu pracy wybranych pracowników w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór pracowników

Wybór rodzaju sortowania danych

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Nazwisko i imię

Numer ewidencyjny
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Data

Pierwsze wejście

Ostatnie wyjście

Suma czasu przerw

Suma czasu pracy

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Szczegóły RCP pracowników2.3

Opis:

Wydruk przedstawiaj szczegóły RCP w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór pracowników

Wybór rodzaju sortowania danych

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Nazwisko i imię

Numer ewidencyjny
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Data

Numer karty

Wejście

Wyjście

Czas pracy

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku ogólnego:

Kolumny:

Nazwisko i imię

Numer ewidencyjny

Data

Numer karty

Wejście

Wyjście

Czas pracy

Data

Czas

Numer punktu

We/Wy

Opcja

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku szczegółowego:
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Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar umownych
nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu kursów. Dzięki
zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów), program sam może
zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy przyspieszone, opóźnione
czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam definiować i dopisywać do kursów inne
wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający kasownik itp). Do innych wykluczeń także
naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi stawkami.

MENU GŁÓWNE ROZLICZANIA PRZEWOŹNIKÓW

FUNKCJE SYSTEMU1

ROZLICZENIE PRZEWOŹNIKÓW to program przeznaczony do porównania planu wyjazdów
dla poszczególnych przewoźników z rzeczywistym wykonaniem.

Program może automatycznie naliczać kary umowne za niepoprawnie wykonane kursy
(przyspieszenie, opóźnienia, braki w wykonaniu) zgodnie z wprowadzonymi stawkami.
Dodatkowo operator może nakładać dodatkowe kary zdefiniowane w rejestrze wykroczeń (np
brudny pojazd, niedziałający kasownik itp).

FUNKCJE MODUŁU:  

porównanie planu wyjazdów z realizacją

automatyczne kwalifikowanie kursów jako przyspieszone, opóźnione lub niewykonane

automatyczne kwalifikowanie zgodności taboru planowanego z wykonującym

automatyczne naliczanie kar za niepoprawnie wykonane kursy

możliwość definiowania stawek za wozokilometr oddzielnie dla poszczególnych zajezdni i
dla różnych przedziałów czasowych

definiowanie wielokrotności kar za wykroczenia

możliwość definiowania dowolnej liczby innych wykroczeń ze szczegółami naliczania kar
dla wszystkich lub dla zajezdni

NALICZANIE KAR

Kara za wystąpienie nieprawidłowości w wykonaniu kursu lub kara za inne wykroczenie jest
liczona jako iloczyn stawki za jeden wozokilometr i krotności przypisanej do wykroczenia dla
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danej zajezdni.

Jeżeli nie są wprowadzone krotności kar dla poszczególnych zajezdni, to kara jest naliczana
na podstawie krotności ogólnej.

 

KWALIFIKACJA ODJAZDÓW

Odjazdy są kwalifikowane jako przyspieszone lub opóźnione zgodnie z konfiguracją programu
(minimalne wartości przyspieszeń i opóźnień dla kursu). Jeżeli na kursie wystąpiły braki,
przyspieszenia i opóźnienia to cały kurs jest kwalifikowany jako przyspieszony.

KWALIFIKACJA TABORU

Tabor może być kwalifikowany jako zgodny z planowanym lub niezgodny z planowanym.

PRACA W MODULE POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WG SCHEMATU:

1. Zdefiniowanie stawek za wozokilometr , krotności dla nieprawidłowości, wykroczeń itp

2. Import danych dnia, zawsze dla dnia poprzedniego lub wcześniejszego aby były
zarejestrowane wszystkie raporty z pojazdów.

3. Ręczne korekty kwalifikacji odjazdów przez operatora, dodanie innych wykroczeń jeżeli
wystąpiły.

4. Wygenerowanie wydruków będących podstawą do nałożenia kar/rozliczenia z
przewoźnikami.

WYDRUKI2

WYDRUKI

Rozbieżności na liniach

Wykonane wozokilometry

Wskaźnik regularności kursowania

Rentowność linii w miesiącu

Liczba przewiezionych pasażerów w dniu

Wykorzystanie oferty przewozowej

Rozbieżności na liniach2.1

Opis:

Wydruk przedstawia wszystkie zarejestrowane nieprawidłowości w wykonaniu kursów

Parametry:

Wybór dnia

Wybór zajezdni

Sortowanie:

Wg numeru kursu

Kolumny:

Numer kursu

Numer pojazdu

Kierunek

Przystanek

Odjazd planowany
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Odjazd rzeczywisty

O - Opóźnienia

P - Przyspieszenia

B - Braki kursów

B! - Brak pierwszego lub ostatniego kursu

Inne potrącenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wykonane wozokilometry i kary2.2

Opis:

Wydruk przedstawia wszystkie zarejestrowane nieprawidłowości w wykonaniu
wozokilometrów i kar

Parametry:

Wybór okresu

Wybór zajezdni

Sortowanie:

Wg numeru linii, zadania

Kolumny:

Linia, - Zadanie

Wozokilometry wg RJ

Wartość wozokilometrów wg RJ

Wozokilometry wykonane

Wartość wozokilometrów wykonanych

Rozbieżności w funkcjonowaniu (O, P, B, B!, Inne, Wartość kar)

Podsumowania:

Według rozkładu

Wykonane

Rozbieżności w funkcjonowanoiu
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Przykład wydruku szczegółowego:

Przykład wydruku ogólnego:

Wskaźnik regularności kursowania2.3

Opis:

Wydruk przedstawia wartości wskaźników regularności kursowania dla poszczególnych
zajezdni

Parametry:

Wybór okresu

Wybór zajezdni
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Sortowanie:

Przewoźnika

Kolumny:

Przewoźnik

Ilość kursów wg rozkładu

Ilość kursów prawidłowych

Braki kursów

Wskaźnik wykonanych kursów

Ilość kursów niepunktualnych

Wskaźnik punktualności

Wskaźnik regularności

Podsumowania:

Ilość kursów wg rozkładu

Ilość kursów prawidłowych

Braki kursów

Wskaźnik wykonanych kursów

Ilość kursów niepunktualnych

Wskaźnik punktualności

Wskaźnik regularności

Przykład wydruku:

Rentowność linii w miesiącu2.4

Opis:

Wydruk przedstawia rentowność linii w miesiącu

Parametry:

Wybór miesiąca

Sortowanie:

Wg numeru linii
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Kolumny:

Numer linii

Liczba wozokilometrów

Stawka za wozokilometr

Koszt eksploatacji

Dopłata z gminy

Liczba pasażerów

Wpływy z biletów

Liczba pasażerów na wozokilometrze

Rentowność linii

Współczynnik opłacalności

Podsumowania:

Koszt eksploatacji

Liczba pasażerów

Liczba pasażerów na wozokilometrze

Przykład wydruku:

Liczba przewiezionych pasazerów w dniu2.5

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w dniu
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Parametry:

Wybór dnia

Sortowanie:

Wg numeru linii

Kolumny:

Numer linii

Przewoźnik

Liczba pasażerów

Liczba pasażerów na wozokilometrze

Podsumowania:

Liczba pasażerów

Liczba pasażerów na wozokilometrze

Przykład wydruku:
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Wykorzystanie oferty przewozowej2.6

Opis:

Wydruk przedstawia wykorzystanie oferty przewozowej w wybranym okresie

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg typu dnia, numeru linii

Kolumny:

Typ dnia

Numer linii

Liczba kursów

Średnia normalna poj. pojazdu

Oferowana liczba miejsc

Liczba pasażerów

% wykorzystania miejsc

Średnio na kursie

Podsumowania:

Liczba kursów

Średnia normalna poj. pojazdu

Oferowana liczba miejsc

Liczba pasażerów

% wykorzystania miejsc

Średnio na kursie

Przykład wydruku:
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ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony jest do
rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych w pojazdach.
Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców pochodzących ze
sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich zarejestrowanych raportów. Przy
współpracy z modułem SRG 3000 MUNICOM możliwa jest kontrola i weryfikacja danych
pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z danymi przekazywanymi drogą
elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.

MENU GŁÓNE ROZLICZANIE BILETÓW

FUNKCJE SYSTEMU:1

WPŁATY DO KAS 

Funkcja  programu służy do codziennej ewidencji i rejestracji wszystkich wpłat otrzymanych
od kierowców.

RAPORTY KASOWE 
Program umożliwia wykonywanie raportów kasowych - dziennych i miesięcznych - które
pozwalają przechowywać informacje o łącznej kwocie pochodzącej z wpłat kierowców dla
każdego kasjera. Na zakończenie każdego dnia pracy kasjera powinno zostać wykonane
rozliczenie dzienne, a dodatkowo także na zakończenie miesiąca. Osoba z pełnym dostępem
do zarządzania systemem może przeglądać raporty wszystkich kasjerów, inni użytkownicy
mają dostęp tylko do swoich raportów kasowych.

KONTROLA WPŁAT  

jest to wizualna kontrola zgodności wpłat kierowców z danymi pochodzącymi z
automatycznych raportów autokomputera. Program umożliwia wykonanie kontroli
dwustronnej, co stwarza możliwość wychwycenia nieprawidłowości w przypadku braku
raportu wydrukowanego z kasy fiskalnej lub raportu elektronicznego pochodzącego z
autokomputera. 

KONTROLA ROZLICZEŃ KIEROWCÓW 

Kontrola raportów pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, czy dla każdej wpłaty do kasy
wprowadzonej ręcznie przez operatora, istnieje odpowiednik elektroniczny pochodzący z
autokomputera oraz, czy kwoty sprzedaży są identyczne.
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KONTROLA RAPORTÓW DOBOWYCH 
- pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, czy dla każdego raportu z kasy fiskalnej
zarejestrowanego elektronicznie, istnieje wpłata wprowadzona przez operatora oraz, czy
kwoty sprzedaży są identyczne.

FILTRACJA 
Program umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z zarejestrowanych wpłat
kierowców i raportów.  

Wpłaty do kasy - Funkcja programu umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących
z zarejestrowanych wpłat kierowców . Dostępne są następujące rodzaje filtracje:

 Wpłaty w dniu
 Wpłaty za okres
 Wpłaty kierowcy
 Wpłaty kasjera

Kontrola raportów rozliczeń - Funkcja programu umożliwia wykonanie filtracji danych
pochodzących z raportów elektronicznych, pochodzących z kasy fiskalnej i przesłanych
drogą radiową do systemu komputerowego. Dostępne są następujące rodzaje filtracji:

Według kierowcy
Według pojazdu
Według kasy fiskalnej
Według dni

 Według nierozliczonych raportów

WYDRUKI2

KONTROLNE:

Rozliczenia wpłat kierowców

Ciągłość rozliczeń kierowców

Rozliczenia kas VAT

Rozliczenia Kierowcy

Ciągłość raportów dobowych

Spójności danych

Anulowane bilety

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

Według raportów dobowych (według kas)

Według grup towarowych (według kierowców, ogółem)

Według rozliczeń kierowców(według kas)

Według rodzajów biletów

Według pojedynczych paragonów (według kierowców i rodzaju biletów, według
numeru linii)

ZWROTY BILETÓW:

Według kierowców.

ROZLICZENIA:

Dzienne kasjera(według daty raportu, za okres).

Okresowe.

Sprzedaż kierowców

Utarg kierowców według wpłat

Utarg kierowców według raportów

INNE

Potwierdzanie wpłat

Wezwanie do zapłaty
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Prowizje kierowców

Prowizje kierowców od biletów

Ulgi ustawowe

Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży

Sprzedaż biletów jednorazowych

Sprzedaż biletów okresowych

KONTROLNE2.1

KONTROLNE:

Rozliczenia wpłat kierowców

Rozliczenia kas VAT

Rozliczenia Kierowcy

Spójności danych

Anulowane bilety

Rozliczenia wpłat kierowców2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawiający rozliczenia kierowcy / kierowców w wybranym okresie na
podstawie raportów oraz wpłat

Parametry:

wybór okresu (data od-do)

zajezdnia

pracownicy [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kierowca

o Nr ewidencyjny

o Nazwisko i imię

Pojazd

o Nr boczny

o Nr rejestracyjny

Raport

o Typ

o Data

o Utarg

Wpłaty

o Kwota

o Data

Różnica

o Wartość

o Wpłata

Podsumowania:
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Utarg z raportów

Wpłaty kierowców

Różnica wartości

Przykład wydruku:

Ciągłość rozliczeń kierowców2.1.2

Według rozliczeń dobowych

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawiający ciągłość rozliczeń kierowców w wybranym okresie

Parametry:

wybór okresu (data od-do)

Sortowanie:

brak

Kolumny:

L.p.

Nr karty

Poprzedni raport/ Następny raport

o Data

o Godzina

o Pojazd

o Numer

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Według totalizerów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawiający ciągłość rozliczeń kierowców w wybranym okresie według
totalizerów

Parametry:

wybór okresu (data od-do)

wybór zajezdni

wybór kas fiskalnych

Sortowanie:

brak

Kolumny:

L.p.

Waluta

1 - Numer kasy

2 - Stan końcowy

3 - Stan początkowy

4=2-3 - Różnica stanów

Raporty (Gotówka, e-karta, 5 - Razem)

6=4-5 - Różnica

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Rozliczenia kas VAT2.1.3

Opis:

Wydruk przedstawiający rozliczenia kas w wybranym okresie na podstawie raportów oraz
wpłat kierowców

Parametry:

wybór okresu (data od-do)

zajezdnia

kasy fiskalne [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr kasy

Data raportu

Nr rozliczenia

Stan początkowy

Stan końcowy

Różnica stanów

Utarg

Waluta

Liczba biletów

Wpłata

Różnica

Kierowca

Podsumowania:

Różnica stanów

Utarg

Liczba biletów

Wpłata

Różnica

Przykład wydruku:
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Rozliczenia Kierowcy2.1.4

Opis:

Wydruk przedstawiający rozliczenia kierowcy / kierowców w wybranym okresie

Parametry:

wybór okresu (data od-do)

zajezdnia

pracownicy [jeden, wszyscy]

podstawa danych

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kierowca

Data raportu

Nr kasy

Nr rozliczenia

Utarg

Waluta

Wpłata

Różnica
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Liczba biletów

Podsumowania:

Utarg

Wpłata

Różnica (utarg - wpłata)

Liczba biletów

Przykład wydruku:

Ciągłość raportów dobowych2.1.5

Opis:

Wydruk przedstawiający ciągłość raportów dobowych w wybranym okresie

Parametry:

wybór okresu (data od-do)

Sortowanie:

brak

Kolumny:

L.p.

Nr karty

Poprzedni raport/ Następny raport

o Data

o Godzina

o Pojazd

o Numer
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Spójności danych2.1.6

Opis:

Wydruk przedstawiający spójność danych rozliczeń na dany dzień (raport kontrolny)

Parametry:

wybór dnia

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Lp

Nr kasy

Godzina operacji

Nr raportu dobowego

Suma raportu dobowego

Suma grupy towarowej

Rodzaje biletów

Rozliczenie zmianowe

Suma wpłat

Podsumowania:

Suma raportu dobowego

Suma grupy towarowej

Rodzaje biletów
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Rozliczenie zmianowe

Suma wpłat

Przykład wydruku:

Anulowane bilety2.1.7

Opis:

Wydruk przedstawiający kontrolę anulowanych biletów w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zajezdni

wybór kasy fiskalnej

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Lp

Nr kasy

Data

Godzina

Kwota sprzedaży

Kwota anulowania

Ilość anulowanych paragonów

Pojazd

Numer ewidencyjny kierowcy
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Podsumowania:

Kwota sprzedaży

Kwota anulowania

Ilość anulowanych paragonów

Przykład wydruku:

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY2.2

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

Według raportów kasowych (według kas)

Według grup towarowych (według kierowców według biletów)

Według rozliczeń kierowców (według kas)

Według rodzajów biletów

Według pojedynczych paragonów (według kierowców i rodzaju biletów według numeru
linii)

Według raportów kasowych2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie na podstawie raportów
kasowych

Parametry:

wybór okresu

kasa [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr kasy

Nr modułu fiskalnego

Nr inwentarzowy

Brutto

VAT

Netto

Podsumowania:

Brutto
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VAT

Netto

Przykład wydruku:

Według grup towarowych2.2.2

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

Według kierowców

Ogółem

Według biletów

Według kierowców

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawiający dane dotyczące sprzedaży według grup towarowych w rozbiciu na
kierowców

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownik [jeden, wybrani, wszyscy]

Sortowanie:

według nazwiska

według nr ewidencyjnego

Kolumny:
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Nr kierowcy

Kierowca

Nr kasty RG

Nr kasy

Kod

Grupa towarowa

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Ogółem

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawiający dane dotyczące sprzedaży według grup towarowych ogółem

Parametry:

wybór okresu

grupa towarowa

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kod

Grupa towarowa

Ilość

Wartość
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Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Według rozliczeń kierowców2.2.3

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie na podstawie rozliczeń
kierowców

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

kasa [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr kasy

Pojazd

Data sprzedaży

Sprzedaż brutto

Sprzedaż netto

VAT

Podsumowania:

Sprzedaż brutto

Sprzedaż netto

VAT

Przykład wydruku:
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Według rodzajów biletów2.2.4

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie według rodzajów biletów

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Rodzaj

Kod

Taryfa

Ilość

Cena

Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:
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Według pojedynczych paragonów2.2.5

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

Według kierowców i rodzajów biletów

Według numerów linii

Według kierowców i rodzajów biletów

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie według pojedynczych
paragonów (w rozbiciu na kierowców)

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownik [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Dane kierowcy

o Kod

o Taryfa

o Ilość

o Cena

o Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Według numerów linii
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_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie według pojedynczych
paragonów (w rozbiciu na linie)

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Linia

Typy biletów

o Ilość

o Wartość

Ogółem

o Ilość

o Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

ZWROTY BILETÓW2.3

ZWROTY BILETÓW:

Według kierowców.

Według kierowców2.3.1

Opis:

Wydruk zawierający zestawienie zwróconych biletów

Parametry:
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wybór okresu

zajezdnia

kierowca [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko

Nr kasy

Data

Godzina

Nr biletu

Liczba biletów

Linia

Kwota 

Waluta

Podsumowania:

Liczba biletów

Kwota

Przykład wydruku:

ROZLICZENIA2.4

ROZLICZENIA:

Dzienne kasjera (według daty raportu, za okres).

Okresowe.

Sprzedaż kierowców

Utarg kierowców według wpłat

Utarg kierowców według raportów

Dzienne kasjera2.4.1

Opis:

Wydruk zawierający dzienne rozliczenia kasjera

Parametry:
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zajezdnia

dzień wpłaty do kasy

kasjer [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

wg nazwiska kierowcy

wg nr rejestracyjnego pojazdu

wg nr ewidencyjnego kierowcy

Kolumny:

Lp

Wpłata

Nr służbowy

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Pojazd

Data raportu

Liczba biletów

Typ raportu

Podsumowania:

Wpłaty kierowców

Wpłata do banku

Przykład wydruku:

Okresowe2.4.2

Opis:

Wydruk zawierający okresowe rozliczenie kasjera / kasjerów

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

kasjer [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

brak
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Kolumny:

Lp

Data operacji

Wpłaty kierowców

Wpłaty do banku

Podsumowania:

Wpłaty kierowców

Wpłata do banku

Przykład wydruku:

Sprzedaż kierowców2.4.3

Opis:

Wydruk zawierający rozliczenia sprzedaży kierowców w wybranym okresie

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownik [jeden, wszyscy]

dodatkowa kolumna z wpłatami [tak / nie]

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Raporty z kasy VAT

o Brutto

o Netto

o VAT

Wpłaty do kasy

o Brutto

o Netto

o VAT

Różnica
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Podsumowania:

Kwoty brutto, netto, VAT

Różnica

Przykład wydruku:

Utarg kierowców według wpłat2.4.4

Opis:

Wydruk zawierający utarg kierowców według wpłat w wybranym okresie

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko

Utarg

Wpłaty

Waluta

Różnica

Suma biletów

Podsumowania:

Utarg

Wpłaty

Różnica
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Suma biletów

Przykład wydruku:

Utarg kierowców według raportów2.4.5

Opis:

Wydruk zawierający utarg kierowców według raportów w wybranym okresie

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownik [jeden, wszyscy]

Zakres danych

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko

Utarg SRG

Utarg Bilety Papierowe

Wpłaty

Różnica

Suma biletów

Podsumowania:

Utargi
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Wpłaty

Różnica

Suma biletów

Przykład wydruku:

INNE2.5

INNE

Potwierdzanie wpłat

Wezwanie do zapłaty

Prowizje kierowców

Prowizje kierowców od biletów

Ulgi ustawowe

Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży

Sprzedaż biletów jednorazowych

Sprzedaż biletów okresowych

Potwierdzanie wpłat2.5.1

Opis:

Wydruk zawierający potwierdzenia wpłat kierowców

Parametry:

zajezdnia

dzień wpłaty

wpłata [jedna, wszystkie]
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Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kierowca

Data rozliczenia

Pojazd

Utarg 

Wpłata

Data wpłaty

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wezwanie do zapłaty2.5.2

Opis:

Wydruk zawierający wezwanie do zapłaty

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownicy

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Rodzaj należności

Okres od - do

Łączna kwota

Podsumowania:
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brak

Przykład wydruku:

Prowizje kierowców2.5.3

Opis:

Wydruk zawierający dane prowizji kierowców

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownik [jeden, wszyscy]

prowizja [%]

Sortowanie:

brak
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Kolumny:

Kierowca

Nr operatora

Ilość sprzedanych biletów

Kwota

Prowizja

Podsumowania:

Ilość sprzedanych biletów

Kwota

Prowizja

Przykład wydruku:

Prowizja kierowców od biletów2.5.4

Opis:

Wydruk zawierający dane prowizji kierowców od biletów

Parametry:

wybór okresu

zajezdnia

pracownik [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

wg wybranego sposobu (nazwisko, numer ewidencyjny)

Kolumny:

Numer ewidencyjny
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Nazwisko i imię

Kod

Grupa towarowa

Ilość

Wartość

Prowizja od biletów

Prowizja łącznie

Podsumowania:

Ilość 

Wartość

Prowizja łącznie

Przykład wydruku:

Ulgi ustawowe (Marszalek)2.5.5

Opis:

Wydruk zawierający dane o ulgach ustawowych

Parametry:

wybór okresu

wybór rodzaju wydruku (szczegółowy, ogólny)

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kod ulgi

Kategoria uprawnienia

Ulga %

Taryfa

Liczba biletów

Dopłata brutto

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

Wariant szczegółowy

Kolumny:

Kod ulgi

Kategoria uprawnienia

Ulga %

Liczba biletów

Dopłata brutto

VAT

Netto

Podsumowania:

Ulga

Liczba biletów

Dopłata brutto

VAT

Netto

Przykład wydruku:
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Wariant nieszczegółowy

Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży (Marszalek)2.5.6

Opis:

Wydruk zawierający dane o ulgach ustawowych kwot sprzedaży

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

brak

Kolumny:

Kod ulgi

Kategoria uprawnienia

Ulga %

Taryfa

Liczba biletów

Dopłata brutto

VAT

Netto

Kwota sprzedaży

Podsumowania:

Ulga

Liczba biletów

Dopłata brutto

VAT

Netto
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Kwota sprzedaży

Przykład wydruku:

Sprzedaż biletów jednorazowych2.5.7

Opis:

Wydruk zawierający dane sprzedaży biletów jednorazowych

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Lp

Linia

Kod ulgi

Kategoria uprawnienia

Ulga

Ilość biletów

Kwota sprzedaży

Podsumowania:

Ilość biletów

Kwota sprzedaży
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Przykład wydruku:

Sprzedaż biletów okresowych2.5.8

Opis:

Wydruk zawierający dane sprzedaży biletów okresowych

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

wg linii

Kolumny:

Lp

Linia

Kod rodzaju biletu

Rodzaj biletu

Ilość biletów

Kwota sprzedaży

Podsumowania:

Ilość biletów

Kwota sprzedaży

Przykład wydruku:
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BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji nieelektronicznej. 

Program realizuje następujące funkcje:

1. Personalizuje graficzną biletów 

2. Wydawanie papierkowych biletów okresowych

3. Przygotowuje taryfy biletów okresowych dla programu biletowego

MENU GŁÓWNE BILETY OKRESOWE

Możliwe zastosowania:

 

LEGITYMACJE I ZNACZKI DRUKOWANE NA DRUKARCE TERMOTRANSFEROWEJ. 

Istota rozwiązania opiera się na tym, że pasażer posiada legitymację i okresowo nabywane
znaczki. Oba elementy systemu trzeba nabywać w punkcie sprzedaży. Legitymacja zawiera
dane osobowe pasażera. Znaczek wydawany jest na zadany okres czasu. Prace usprawnia
stosowanie czytnika kodów kreskowych za pomocą, którego identyfikujemy pasażera na
podstawie jego legitymacji. Sprzedaż biletów można prowadzić dla osób prywatnych,
przedsiębiorstw oraz dla pracowników własnej firmy. Zaletą biletów okresowych jest to, iż
mogą być wydawane na dowolny okres czasu (nie ma ograniczenia miesięcznego).
Stosowanie legitymacji i znaczków biletowych powoduje, że sprzedaż biletu dla tego
samego pasażera polega tylko na wydaniu kolejnego znaczka. Współpraca programu z
fakturowaniem umożliwia automatyczne wystawienie faktury dla klienta. Program posiada
wbudowaną ewidencję i fiskalizację sprzedaży towarów w punkcie sprzedaży (np. etui,
rozkład jazdy itp.) 

Stanowisko do sprzedaży składa się z: 

1. Komputera zawierającego oprogramowanie

2. Drukarki do druku znaczków dla pasażera 

3. Drukarki do druku legitymacji dla pasażera 

4. Czytnika kodów kreskowych, identyfikującego pasażera na podstawie jego legitymacji
lub kartonika
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KARTONIKI DRUKOWANE NA DRUKARCE TERMOTRANSFEROWEJ 

Z PEŁNĄ PERSONALIZACJĄ PASAŻERA. 

Jest to modyfikacja wariantu "legitymacja + znaczek" polegającej na tym, że informacje
zawarte na obu tych dokumentach drukowane są na jednym "kartoniku". Prace usprawnia
stosowanie czytnika kodów kreskowych za pomocą, którego identyfikujemy pasażera na
podstawie jego kartonika. Sprzedaż biletów można prowadzić dla osób prywatnych,
przedsiębiorstw oraz dla pracowników własnej firmy. Zaletą biletów okresowych jest to, iż
mogą być wydawane na dowolny okres czasu (nie ma ograniczenia miesięcznego). Kartonik
jest drukowany w czasie sprzedaży przez operatora programu i może zawierać kod
kreskowy oraz nadruk informacji dotyczącej jej właściciela, typu biletu, trasy, uprawnień itd.
Informacje znajdujące na kartoniku ustalane są w trakcie wdrożenia. Druga strona bilety
może zostać zaopatrzona w reklamę. Podczas wydawania kartonika ewidencjonowany jest
numer, dane kasjera, nazwa punktu sprzedaży, data i godzina wydania. Współpraca
programu z fakturowaniem umożliwia automatyczne wystawienie faktury dla klienta.
Program posiada wbudowany ewidencję i fiskalizację sprzedaży towarów na punkcie
sprzedaży (np. etui, rozkład jazdy itp.) 

+ + +

Opcja - Evolis do wydrukach na kartach plastikowych  

         Opcja - kasa fiskalna

ZALETY SYSTEMU

 Sprawdzony - funkcjonuje od początku 1996 r. 

 Uwzględnia rozwiązania zarówno z legitymacją jak i bez

 Elastyczny – bilet może mieć formę nalepki, kartonika, karty plastikowej, karty
procesorowej

 Poprawia jakość i szybkość obsługi pasażera 

 Umożliwia rozbudowę do obsługi biletów elektronicznych

 Obsługuje różne urządzenia zewnętrzne jak: zwykłe i specjalizowane drukarki
( transferowe, fiskalne ), czytniki kodów kreskowych, wyświetlacze a także czytniki i
nagrywarki kart procesorowych stykowych i bezstykowych )

 Jednoznacznie przypisuje bilet do pasażera

 Pozwala  uruchomić od dowolnego terminu nowe taryfy, wprowadzić nowe rodzaje
biletów
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 Daje oszczędności, eliminuje tzw. złomowanie – nie wymaga szacowania jakie
nominały, rodzaje, w jakich ilościach zamawiać. Eliminuje zwroty niewykorzystanych
nominałów znaczków ( bilety i nominały drukują się w momencie sprzedaży).

 Daje nieograniczone możliwości drukowania na biletach informacji takich jak: rodzaj
biletu, trasa, nominał, termin ważności, nazwisko i imię pasażera, adres, numer
kasjera ( nazwisko ), data i godzina sprzedaży, numer legitymacji, kody kreskowe
powielające dowolne informacje ( np. termin ważności ), dowolny tekst stały lub
zmieniany okresowo itp.

 Pozwala zdefiniować dowolne rodzaje biletów. 

 Ma możliwość sprzedaży z dowolnym rodzajem ulgi ( np. Emeryt rencista, szkolny,
student, itp. )

 Ewidencjonuje bilety według rodzaju ulgi (ewidencja dopłat do ulg)

 Współpracuje z pozostałymi modułami systemu MUNICOM.premium tj. ( Rozkład Jazdy,
Fakturowanie )

 Umożliwia wydruk biletów okresowych dla pracowników firmy (i) lub ich rodzin.

 Definiuje do 1000 szablonów biletów 

 Bilety mogą być wydawane na dowolny okres czasu ( np. 10 dniowe, miesięczne, 
półroczne, roczne itp. )  

 Precyzyjnie rozlicza kasjerów - tzw. twarda kopia eliminuje nadużycia

 Jest modyfikowalny w trakcie wdrożenia i użytkowania

 Może chronić pasażera przed zapłaceniem grzywny z powodu nie posiadania, w
czasie kontroli, biletu – umożliwia ustalenia faktu i terminu sprzedaży

 Umożliwia wydawanie duplikatów

 Pozwala tworzyć dziesiątki raportów i zestawień statystycznych i kontrolnych.

 Pamięta historię wydanych biletów wykorzystywane może to być do premiowania
stałych klientów, wysyłania okolicznościowych życzeń, organizowania loterii i
konkursów

Bilet w formie kartoników umożliwia drukowanie na odwrocie reklam

FUNKCJE SYSTEMU:1

OBSŁUGA PASAŻERÓW: 

Funkcja realizująca bezpośrednią obsługę klienta (pasażera), umożliwia sprzedaż biletów
dla pojedynczego odbiorcy jak i dla firm (sprzedaż grupowa biletów np. dla pracowników
firm). Umożliwia ewidencję nowego pasażera w systemie, wydrukowanie karty, biletu:

Ewidencja i rejestracja pasażerów. 

Wydanie nowego biletu (karty, legitymacji, znaczka, kartonika.) 

Wystawienie faktury do transakcji sprzedaży biletów

Sprzedaż towarów i usług 

Realizuje funkcję storno i funkcję umożliwiającą wystawienie duplikatu biletu

EWIDENCJA SPRZEDAŻY: 

Funkcja programu służy do przeglądania sprzedaży biletów:

Przedstawia listę informacji o wszystkich biletach,transakcjach dla wybranego
pasażera. 

Wyświetla listę sprzedanych towarów i usług w wybranym dniu lub za wybrany okres. 

REKLAMACJE PASAŻERÓW: 

Funkcja służy do obsługi wszystkich reklamacji. Ze względu na szeroki zakres rodzajów 
reklamacji możliwych do zgłaszania przez klientów, tryb postępowania w przypadku
reklamacji każdorazowo ustala operator systemu. Program służy jedynie do ewidencji
wszystkich zgłoszonych przypadków reklamacji.

WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI 

(np. DUO-BUS, która posiada świadectwo MINISTERSTWA FINANSÓW do obsługi
przedsiębiorstw komunikacyjnych) 
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WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI SATO DO WYDRUKÓW TERMOTRANSFEROWYCH 

NA ZNACZKACH I KARTONIKACH

WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI EVOLIS DO WYDRUKACH NA KARTACH PLASTIKOWYCH

ANALIZY:

Według kasjerów(legitymacje, bilety,transakcje)

Według punktów sprzedaży (legitymacje, transakcje)

RAPORTY:

Zmianowy niefiskalny

okresowy fiskalny

REJESTRY:

Rejestr sprzedanych biletów. 

Rejestr transakcji.

Rejestr klientów.

Rejestr kierowców.

Rejestr kasjerów.

Rodzaje biletów -  program umożliwia wprowadzenia dowolnej ilości rodzajów biletów
okresowych o zadanym skrócie i nazwie tj. normalny lub ulgowy, bilet trasowany lub
sieciowy, bilet ważny w dni robocze lub ważny we wszystkie dni okresu, bilet imienny
lub na okaziciela, papierowy lub chipowy. 

Cenniki (biletów, legitymacji, kart elektronicznych, duplikatów) - dla każdego rodzaju
biletu, legitymacji, kart elektronicznych, duplikatów muszą być wprowadzona
obowiązująca cena sprzedaży. 

Duplikaty kart - rejestr wydanych duplikatów kart

Cechy biletów: 

liczba dni ważności - zawiera listę okresów ważności biletów (np. tygodniowy,
miesięczny itp.), oraz następujące informacje: skrót dla okresu ważności, słowny
opis okresu ważności biletu, liczbę dni okresu ważności biletu i informację czy
bilet sprzedawany na dany okres może być sprzedany od dowolnego dnia roku,
czy od sztywno wyznaczonych dni (np. od 1-go danego miesiąca). 
linia/Sieć/trasa, (bilety na linię, trasę, liczbę stref, przystanków) 
rodzaje ulgi - rejestr systemu służący do przechowywania danych o ulgach.
dni ważności - (bilet ważny w wybrane dni tygodnia)
właściciel biletu (bilet na okaziciela, imienny), 
środki transportu (bilet na autobus, tramwaj, pociąg)
strefy

Rodzaje płatności - rejestr form płatności.

Punkty sprzedaży biletów - przedstawiony w tym punkcie rejestr zawiera listę
punktów sprzedaży biletów. Każdy punkt sprzedaży powinien mieć swój unikalny
numer punktu. Data ostatniej aktualizacji biletów i pasażerów z każdego punktu jest
wyświetlana obok numeru i nazwy punktu sprzedaży. Uprawniony operator może
zmienić datę do kiedy dane są wczytane poprawnie i ponownie wczytać dane za
minione okresy. 

WYDRUKI2

ROZLICZENIE KASJERÓW: 

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków rozliczeniowych kasjerów. Umożliwia
wykonanie analiz rozliczeń kasjerów według różnych kryteriów(kasjerów, dni sprzedaży,
punktów sprzedaży, grup asortymentu, rodzajów płatności).
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SPRZEDAŻ BILETÓW WEDŁUG:

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży biletów można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których
można określić analizę sprzedaży biletów według różnych kryteriów (rodzajów biletów,
rodzajów ulg, kasjerów, dni sprzedaży, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin
pasażera, linii, grup asortymentu, miejscowości zamieszkania oraz rodzajów płatności).

SPRZEDAŻ LEGITYMACJI WEDŁUG:

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków sprzedaży legitymacji. Umożliwia
wykonanie analiz sprzedaży legitymacji według różnych kryteriów(rodzajów legitymacji,
rodzajów ulg, dni sprzedaży, kasjerów, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin
pasażera, grup asortymentu, miejscowości zamieszkania).

RAPORTY

WYDRUKI REKLAMACJI

Rozliczenie kasjerów2.1

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków rozliczeniowych kasjerów. Umożliwia
wykonanie analiz rozliczeń kasjerów według różnych kryteriów(kasjerów, dni sprzedaży,
punktów sprzedaży, grup asortymentu, rodzajów płatności).

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje płatności

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa, rodzaje towaru

Grupa asortymentowa

Grupa asortymentowa, rodzaj towaru

Punkty sprzedaży

Dni sprzedaży

Dni sprzedaży, rodzaj płatności

Dni sprzedaży, rodzaj płatności, grupa asortymentowa

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towaru

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towaru

Dni sprzedaży

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towaru

Rodzaje towaru, cena

Dni sprzedaży



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  583  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

RODZAJE PŁATNOŚCI

Bez szczegółów - zbiorczy

Kasjerzy

Rodzaje towaru

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

Kasjerzy2.1.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów biletów

Kolumny:

Kasjer

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów płatności

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności oraz grupę asortymentową.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju płatności, grup asortymentowych

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Grupa asortymentowa

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa, rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności, grupę asortymentową oraz rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju płatności, grup asortymentowych, rodzaju towaru

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Grupa asortymentowa

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupa asortymentowa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na grupę asortymentową.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, grup asortymentowych

Kolumny:

Kasjer

Asortyment

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupa asortymentowa, rodzaj towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na grupę asortymentową oraz rodzaj płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, grup asortymentowych, rodzaju towaru

Kolumny:

Kasjer

Asortyment

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży
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Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni

Kolumny:
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Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży, rodzaj płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży oraz rodzaj płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni, rodzajów płatności
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Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży, rodzaj płatności, grupa asortymentowa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży, rodzaj płatności oraz grupę asortymentową.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzajów płatności
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Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju płatności, grup asortymentowych

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Rodzaj płatności

Grupa asortymentowa

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.1.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według dni w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według dni w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, rodzaju towaru

Kolumny:
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Data sprzedaży

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według dni w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, punktów sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.1.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według punktów sprzedaży w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży
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Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według punktów sprzedaży w
wybranym okresie ze względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, rodzajów towaru

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Symbol towaru

Cena
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Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według punktów sprzedaży w
wybranym okresie ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:
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Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupy asortymentu2.1.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu
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Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie ze względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzaju towaru

Kolumny:

Asortyment

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży
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Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru, cena

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie ze względu na rodzaje towaru oraz cenę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzaju towaru, ceny
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Kolumny:

Asortyment

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu
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Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności2.1.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności

Kolumny:

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, kasjerów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Kasjer
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Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na rodzaje towarów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, rodzaju towaru

Kolumny:

Rodzaj płatności

Symbol towaru

Cena
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Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, dni sprzedaży

Kolumny:
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Rodzaj płatności

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór rodzajów płatności

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Razem - wartość netto

Razem - wartość VAT

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na punkty sprzedaży oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży, rodzaju biletów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Razem wartość netto

Razem - wartość VAT

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:
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Sprzedaż biletów2.2

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży biletów można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których można
określić analizę sprzedaży biletów według różnych kryteriów (rodzajów biletów, rodzajów ulg,
kasjerów, dni sprzedaży, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin pasażera, linii, grup
asortymentu oraz miejscowości zamieszkania).

RODZAJE BILETÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

Rodzaje płatności

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje biletów, pasażer, ważny od

Dni sprzedaży

Gminy

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

Rodzaje płatności

Rodzaje płatności, rodzaje biletów
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PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Gminy

Miejscowości (zbiorczy, rodzaje biletów)

GMINY PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje ulg

LINIE

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje ulg

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje ulg

Rodzaje ulg, rodzaje biletów

RODZAJE PŁATNOŚCI

Bez szczegółów - zbiorczy

Kasjerzy

Rodzaje towaru

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

Rodzaje biletów2.2.1

Bez szczegółów - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów

Kolumny:

Bilet

Cena jednostkowa

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, dni sprzedaży

Kolumny:

Bilet

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty
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Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, kasjerów

Kolumny:

Bilet

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Bilet

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, rodzaju płatności

Kolumny:

Bilet

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg2.2.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, rodzaju biletu

Kolumny:

Ulga

Bilet

Cena jednostkowa

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów, pasażer, ważny od

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów, pasażera oraz datę ważności biletu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Wybór rodzaju biletu

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, rodzaju biletu, pasażera, waży od

Kolumny:

Ulga

Bilet

Pasażer

Ważny od

Ważny do

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, dni sprzedaży

Kolumny:

Ulga

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, gmin

Kolumny:
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Ulga

Gmina

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.2.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, rodzaju biletów

Kolumny:

Data sprzedaży

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
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względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, punktów sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy2.2.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju biletów

Kolumny:

Kasjer

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  631  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży
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Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów płatności

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje płatności oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów płatności, rodzajów biletów

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.2.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, rodzajów biletów
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera2.2.6

Bez szczegółów - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, rodzajów biletów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Grupa pasażerów

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, gmin

Kolumny:

Grupa pasażerów

Gmina

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

MIEJSCOWOŚCI

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na miejscowości w zestawieniu zbiorczym.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  643  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór miejscowości

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, miejscowości

Kolumny:

Grupa pasażerów

Miejscowość

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na miejscowości oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór miejscowości

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, miejscowości, rodzajów biletów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Miejscowość

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Gminy pasażera2.2.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według gmin pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin

Sortowanie:

Wg gmin

Kolumny:

Gmina

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów biletów

Kolumny:

Gmina

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów ulg

Kolumny:
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Gmina

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Linie2.2.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według linii w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii
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Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Podsumowania:

Sprzedaż

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według linii w wybranym okresie ze względu na
rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór rodzajów biletów

Sortowanie:

Wg linii, rodzajów biletów

Kolumny:

Linia

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów
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Podsumowania:

Sprzedaż

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według linii w wybranym okresie ze względu na
rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg linii, rodzajów ulg

Kolumny:

Linia

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Podsumowania:

Sprzedaż

Przykład wydruku:
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Grupy asortymentu2.2.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzaju biletów

Kolumny:

Asortyment

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, kasjerów
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Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Miejscowości zamieszkania2.2.10

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania
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Sortowanie:

Wg miejscowości

Kolumny:

Miejscowość

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje biletów.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Wybór rodzajów biletów

Sortowanie:

Wg miejscowości, rodzajów biletów

Kolumny:

Miejscowość

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg miejscowości, rodzajów ulg

Kolumny:

Miejscowość

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg miejscowości, rodzajów ulg, rodzajów biletów

Kolumny:

Miejscowość

Ulga

Bilet

Cena

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  660  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Rodzaje płatności2.2.11

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności

Kolumny:

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, kasjerów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, rodzajów towarów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, dni sprzedaży

Kolumny:

Rodzaj płatności

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór punktów sprzedaży
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Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży oraz rodzaje biletów.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży, rodzajów biletów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Rodzaj biletu

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Sprzedaż legitymacji2.3

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków sprzedaży legitymacji. Umożliwia
wykonanie analiz sprzedaży legitymacji według różnych kryteriów(rodzajów legitymacji,
rodzajów ulg, dni sprzedaży, kasjerów, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin
pasażera, grup asortymentu, miejscowości zamieszkania).

RODZAJE LEGITYMACJI

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Gminy

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Kasjerzy

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Gminy

GMINY PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Rodzaje ulg

GRUPY ASORTYMENTU
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Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Kasjerzy

MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Rodzaje ulg

Rodzaje legitymacji2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
ze względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
ze względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Gmina

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Legitymacje

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  682  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera2.3.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:
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Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie
ze względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów
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Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie
ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie
ze względu na gminy.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy pasażera2.3.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według gmin pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin pasażera

Sortowanie:

Wg gmin pasażera

Kolumny:

Gmina

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin pasażera

Sortowanie:

Wg gmin pasażera

Kolumny:

Gmina

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin pasażera

Sortowanie:

Wg gmin pasażera

Kolumny:

Gmina

Ulga

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Grupy asortymentu2.3.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Miejscowości zamieszkania2.3.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ulga

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Raporty2.4

Enter topic text here.

Wydruki raportów kontroli2.4.1

Opisany w tym rozdziale moduł programu pozwala wykonać wydruki zawiązane z raportami
kontroli rewizorów.

Kolumna:

- "Liczba kontroli pasażerów" zawiera liczbę skontrolowanych pasażerów,

- "Liczba logowań karty rewizora" zawiera liczbę wszystkich przyłożeń do sprawdzarki karty
rewizora przed kontrolą pasażera,

- "Liczba kontroli różnych pojazdów" zawiera liczbę przyłożen do sprawdzarki karty rewizora
przed kontrolą pasażera z tym, że

jeśli w danym autobusie kontrolę prowadziło np. dwóch rewizorów i każdy z nich przyłożył
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swoją kartę, to te przyłożenia traktowane są jako odrębne kontrole. Dodatkowo
sprawdzany jest warunek czy od poprzedniego przyłożenia karty upłynęło n-minut.

Jeśli nie upłynęło jeszcze n-minut to dane przyłożenie karty nie jest traktowana jako nowa
kontrola.

Kontrole pasażerów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole pasażerów dla rewizorów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg daty, rewizora

Kolumny:

Lp

Data

Imię i nazwisko rewizora

Godzina kontroli

Numer sprawdzanej karty

Wynik kontroli

Data skasowania

Godzina skasowania

Stan po skasowaniu

Data blokady kasownika

Godzina blokady kasownika

Kontrolowany pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Kontrole pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole pasażerów w pojazdach.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór pojazdu

Sortowanie:

Wg daty, pojazdu

Kolumny:

Lp

Data

Kontrolowany pojazd

Numer sprawdzanej karty

Godzina kontroli

Wynik kontroli

Data skasowania

Godzina skasowania

Stan po skasowaniu

Imię i nazwisko rewizora

Data blokady kasownika

Godzina blokady kasownika

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Kontrole karty pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole wybranej karty pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór numeru karty pasażera

Sortowanie:

Wg daty, nr karty

Kolumny:

Lp

Data

Numer sprawdzanej karty

Godzina kontroli

Wynik kontroli

Data skasowania

Godzina skasowania

Stan po skasowaniu

Imię i nazwisko rewizora

Data blokady kasownika

Godzina blokady kasownika

Kontrolowany pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Rewizora za okres

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole rewizorów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór rewizora

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg daty, nr karty

Kolumny:

Lp

Data kontroli

Godzina kontroli

Numer karty

Linia

Pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Lista kontroli pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia listę kontroli pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg karty rewizora

Kolumny:

Lp

Karta rewizora

Lp logowania karty rewizora

Data

Nr kontroli

Kontrola od godziny

Kontrola do godziny

Czas kontroli

Kontrolowany pojazd

Nr linii

Ile kontroli pasażera

Podsumowania:
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Ile kontroli pasażera

Przykład wydruku:

Podsumowanie dla rewizorów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia podsumowanie kontroli pojazdów dla rewizorów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg id rewizora

Kolumny:

Lp

Id kontrolera

Nr karty kontrolera

Nazwa kontrolera

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Przykład wydruku:
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Kontrole na liniach

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli na liniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Lp

Linia

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Przykład wydruku:
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Dla przedziałów czasowych

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrolę pojazdów dla rewizorów w przedziałach czasowych w
wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór przedziału czasowego

Sortowanie:

Wg nr karty

Kolumny:

Numer karty kontrolera

Nazwa kontrolera
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Przedziały czasowe

Ilość razem dla wybranej karty

Podsumowania:

Suma poszczególnych przedziałów czasowych

Suma ilości razem

Przykład wydruku:

Dla typów dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole pojazdów dla rewizorów dla typów dni w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nr karty

Kolumny:

Numer karty kontrolera

Nazwa kontrolera

Nazwy typów dni

Ilość razem dla wybranej karty

Podsumowania:
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Suma poszczególnych typów dni

Suma ilości razem

Przykład wydruku:

Dla dni tygodnia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole pojazdów dla rewizorów dla dni tygodnia w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru karty

Kolumny:

Numer karty kontrolera

Nazwa kontrolera

Nazwy dni tygodnia

Ilość razem dla wybranej karty

Podsumowania:

Suma poszczególnych dni tygodnia

Suma ilości razem

Przykład wydruku:
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W dniu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole rewizorów w wybranym dniu.

Parametry:

Wybór dnia

Sortowanie:

Wg godziny

Kolumny:

Lp

Godzina

Nr karty

Linia

Pojazd

Kontroler

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Linii za okres

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole rewizorów na liniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór linii

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg daty, godziny kontroli

Kolumny:

Data kontroli

Godzina

Numer karty

Pojazd

Kontroler

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Podsumowanie dla linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli pasażerów na liniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór linii

Wybór przedziału czasowego

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Lp

Linia

Liczba skontrolowanych pasażerów na dane linii

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Podsumowania:

Liczba skontrolowanych pasażerów na danej linii

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Przykład wydruku:
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Podsumowanie dla kursów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli pasażerów na kursach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór linii

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Lp

Kurs na linii

Godzina rozpoczęcia kursu

Wariant kursu

Liczba kontroli pasażerów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Przykład wydruku:
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Podsumowanie dla kursówek

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli pasażerów na kursówkach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór kursówek

Sortowanie:

Wg kursówki

Kolumny:

Lp

Kursówka

Liczba kontroli pasażerów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  719  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Podsumowanie pracy rewizorów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli rewizorów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru rewizora

Kolumny:

Lp

Numer rewizora

Imię i nazwisko rewizora

Czas kontroli

Liczba pojazdów

Liczba pasażerów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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W dniach

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole rewizorów w dniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg numeru rewizora

Kolumny:

Lp

Numer rewizora

Imię i nazwisko rewizora

Data

Czas kontroli

Liczba pojazdów

Liczba pasażerów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  721  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Kontrole pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór rewizora

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru rewizora

Kolumny:

Lp

Numer rewizora

Imię i nazwisko rewizora

Data

Kontrola od godziny

Kontrola do godziny

Czas kontroli

Kontrolowany pojazd

Liczba pasażerów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wystawione mandaty

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wystawione mandaty w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg numeru rewizora
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Kolumny:

Nazwa kontrolera

Data

Godzina

Pasażer

Pojazd

Linia - wariant - kurs

Numer opłaty

Wydruk

Powód

Typ płatności

Kwota mandatu

Podsumowania:

Kwota mandatu

Przykład wydruku:

Podsumowanie mandatów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia podsumowanie wystawionych mandatów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju mandatów
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Wybór rodzaju sumowania danych

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg rewizora

Kolumny:

Rewizor

Nazwisko i imię rewizora

Ilość mandatów

Wartość mandatów

Podsumowania:

Ilość mandatów

Wartość mandatów

Przykład wydruku:

Wydruki reklamacji2.5

Zestawienie2.5.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zrealizowanych reklamacji elektronicznej portmonetki w
wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru pasażera

Kolumny:

Kasjer

Lp

Numer pasażera

Numer karty pasażera

Nazwa pasażera
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Data zgłoszenia

Data rozpatrzenia

Data realizacji

Rozpatrzona kwota

Podsumowania:

Rozpatrzona kwota

Przykład wydruku:

Lista2.5.2

Reklamacje portmonetki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia reklamacje elektronicznej portmonetki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór tabeli z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg wybranej pozycji z listy sortowania

Kolumny:

Lp

Numer reklamacji

Numer karty

Przyjęcie data

Przyjęcie przyczyna

Przyjęcie kwota EP

Przyjęcie uwagi

Rozpatrzenie data

Rozpatrzenie przyczyna

Rozpatrzenie Kwota EP

Rozpatrzenie uwagi

Zrealizowanie data

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Reklamacje terminowe

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia reklamacje biletów terminowych.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór tabeli z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg wybranej pozycji z listy sortowania

Kolumny:

Lp

Nr reklamacji

Numer karty

Przyjęcie data

Przyjęcie przyczyna
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Przyjęcie uwagi

Rozpatrzenie data

Rozpatrzenie przyczyna

Rozpatrzenie uwagi

Zrealizowanie data

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Opisywany poniżej system biletów elektronicznych może stanowić alternatywę dla dosłownie
rozumianego systemu sprzedaży biletów papierowych. Karta elektroniczna jest nie tylko
nośnikiem uprawnień pieniężnych, ale także biletem. Nasz system nie wyklucza aktualnie
pracujących rozwiązań opartych na bilecie papierowym, będącym w dotychczasowej sieci
dystrybucji przedsiębiorstwa, ale jest jego uzupełnieniem. Pozwala na łagodne, stopniowe
przejście z biletu papierowego na bilet elektroniczny.

Nawiązując do swoich doświadczeń w rozwiązywaniu ważnych problemów transportu
miejskiego Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki TARAN Sp. z o.o. z Mielca oraz
Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. przedstawiają swoje najnowsze
rozwiązanie – System pobierania opłat za przejazdy w transporcie publicznym, zrealizowany
w oparciu o bilet elektroniczny w postaci karty bezstykowej. 

Przedstawiony system jest reakcją na wyraźnie zarysowaną światową tendencję związaną z
przejściem od tradycyjnego biletu papierowego i biletu z paskiem magnetycznym do biletu
elektronicznego, przy czym za najbardziej perspektywiczny i dający największe możliwości
nośnik informacji i zakodowanych opłat za przejazdy uważa się dziś elektroniczną kartę
bezstykową.

KORZYŚCI

Nasze doświadczenia pozwalają przewidywać następujące korzyści z wdrożenia systemu
opartego na karcie elektronicznej:  

Optymalizacja wykorzystania taboru
Każdy pasażer korzystający z przejazdu, niezależnie czy korzysta z biletu normalnego,
ulgowego czy ustawowo ulgowego, bądź bezpłatnego będzie musiał odnotować swoją
obecność w pojeździe. Pozwoli to precyzyjnie określić potoki pasażerskie na każdym
odcinku linii w czasie dnia, tygodnia, okresu wakacyjnego, świątecznego itp. W wyniku
takich informacji można zoptymalizować rozkład jazdy, potrzebne pojemności, a tym
samym typy niezbędnych pojazdów. 

Precyzyjne określenie wielkości nakładów finansowych na wykup przejazdów
ulgowych, ustawowo ulgowych i bezpłatnych
Oprogramowanie umożliwia pełną rejestrację i podliczanie faktycznie wykorzystanych
przez pasażerów przejazdów ulgowych z podziałem na rodzaje stosowanych ulg. Możliwe
jest dokładne określenie ilości wykorzystanych ulg w skali miesiąca, kwartału, roku. 

Możliwość rozbudowania funkcji karty elektronicznej
Następnym krokiem w rozszerzeniu funkcji karty elektronicznej może być jej zastosowanie
np. na płatnych parkingach, basenach itp., a także możliwość integracji działalności
wszystkich istniejących w danej aglomeracji systemów komunikacyjnych. 

Zmniejszenie kosztów dystrybucji biletów
Aktualnie bilety papierowe rozprowadzane są poprzez sieć agentów pracujących na
zasadzie prowizji. Dystrybucja biletów elektronicznych byłaby w gestii przewoźnika. 

Zwiększenie kultury obsługi pasażerów poprzez przejście na wyższy poziom
techniczny
Obserwacje wykazują, iż wprowadzenie każdej nowości technicznej powoduje wzrost
ogólnej kultury technicznej społeczeństwa, ułatwia posługiwanie się zaawansowanymi
środkami technicznymi, w tym przypadku elektronicznym pieniądzem. 

Kontrola przebiegu pracy rewizorów
W trakcie swojej pracy rewizorzy również odnotowują swoją obecność w pojazdach, który
to fakt jest rejestrowany zarówno w autokomputerach jak i w czytnikach rewizorskich –
sprawdzarkach. Po powrocie pojazdów na zajezdnie otrzymujemy pełną informację o
przebiegu pracy rewizorów. 

Elastyczność kształtowania opłaty za przejazd
Karta elektroniczna daje możliwości zwiększania wpływów ze sprzedaży biletów poprzez
elastyczne stosowanie różnego rodzaju promocji, bonifikat, bonusów itp. np.
wprowadzenie tańszego biletu stosowanego poza szczytem itd. 
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PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU 

Kasowniki

 

Kasownik KRG-6 KB to najnowszej generacji kasownik łączący
funkcje kasownika do oznaczania biletów papierowych i rejestracji
biletów elektronicznych w postaci kart bezstykowych. Oznaczenie
biletów papierowych odbywa się analogicznie jak w modelu KRG-6
naszej produkcji. Rejestracja ważnego biletu elektronicznego
odbywa się poprzez jego zbliżenie do wyznaczonego pola z przodu
kasownika na odległość kilku centymetrów. Kasownik wyposażony
jest w duży, łatwo czytelny podświetlany wyświetlacz LCD 2x 16
znaków oraz trzy przyciski. Dwa przyciski służą do wybrania
odpowiedniej taryfy, a trzeci wprowadza kasownik w tryb
sprawdzania karty bezstykowej. Po zbliżeniu karty do kasownika
kasownik pobiera ilość punktów odpowiadającą zadeklarowanej
taryfie i sygnalizuje pozostałą ilość punktów, ostrzega jeżeli
zostało na karcie mniej niż 5 skasowań oraz informuje o terminie
ważności biletu (w przypadku karty terminowej) na przemian co
około 2 sekundy.

Kasownik można wprowadzić w tryb sprawdzania karty poprzez
naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Po 

zbliżeniu karty nie jest ona kasowana. Wyświetlana jest informacja
o stanie karty tzn. ilość pozostałych przejazdów i termin ważności
karty.

.

Autokomputerem SRG-3000 P

Kasownik KRG-6 KB jest sterowany z autokomputera SRG-3000 P.
Po włączeniu zasilania systemu kasownik otrzymuje z
autokomputera m.in. bieżący czas, tabele taryf, informacje o
pojeździe, kursie, " czarną listę” itp.. W trakcie pracy kasownik
przesyła do autokomputera informację o skasowanych biletach, w
tym indywidualne numery obsługiwanych kart i ich stan. Kasowanie
biletu znajdującego się na „ czarnej liście” jest na bieżąco
sygnalizowane do autokomputera, a za jego pośrednictwem może
być zgłaszane kierowcy. To może być sygnałem dla wezwania
kontrolerów w celu zatrzymania złodzieja lub nieuczciwego
znalazcy. 

Informacje te, wraz z innymi, są z autokomputera przekazywane
do systemu informatycznego przedsiębiorstwa poprzez podsystem
wymiany informacji, który wykorzystuje modem radiowy krótkiego
zasięgu. Wymiana informacji następuje automatycznie, gdy tylko
pojazd pojawi się w zasięgu działania modemu radiowego,
zainstalowanego w zajezdni.

Kasa rejestrująca KF-3000-A

KF-3000-A jest fiskalną kasą rejestrującą, przeznaczoną głównie
do zastosowań w pojazdach komunikacji miejskiej jako kasa do
wydawania biletów (bileterka). Kasa spełnia aktualne wymogi
Ministerstwa Finansów, potwierdzone otrzymany przez nas w
kwietniu 2001 certyfikat.

Kasa została zaprojektowana tak, aby jej obsługa była prosta i
wygodna. Estetycznie wykonany panel czołowy posiada 5 klawiszy
szybkiej sprzedaży biletów, co w połączeniu z dodatkowym
przyciskiem funkcyjnym pozwala na szybki wybór jednego z
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dziesięciu najczęściej wydawanych biletów. Kasa drukuje
równocześnie paragon (bilet) i kopię – każde na oddzielnej rolce
papieru termicznego. Można w niej zdefiniować 200 różnych typów
biletów podzielonych na max.30 grup.

Kasa jest standardowo wyposażona w interfejs komunikacyjny,
umożliwiający współpracę z autokomputerem SRG-3000P lub
komputerem klasy PC w celu wymiany danych. Połączenie z
autokomputerem daje nam możliwość ograniczenia dostępu do
obsługi kasy poprzez identyfikację operatora (kierowcy) przy
pomocy klucza elektronicznego oraz przesyłania raportów
sprzedaży za pośrednictwem podsystemu wymiany informacji.

Użytkownik może wykonać różnego rodzaju raporty (obligatoryjne
i informacyjne): dobowe, okresowe, miesięczne oraz statystyczne,
które w efekcie pozwolą na szczegółową analizę sprzedaży.

Kasa zasilana może być napięciem w granicach 10V do 30V co
umożliwia jej stosowanie w każdym typie pojazdu.

Wyposażenie zajezdni

Na wyposażeniu zajezdni znajdują się urządzenia, wchodzące w skład podsystemu
wymiany informacji (modem radiowy z systemem antenowym) oraz serwer
komunikacyjny i część infrastruktury informatycznej systemu (opisanej w dalszej części).
Urządzenia te odpowiadają za wymianę informacji o funkcjonowaniu systemu pomiędzy
komputerem centralnym, a pojazdami. Pakiet danych zebranych z pojazdu to około 30
kB, a czas transmisji danych wynosi ~5 sek., przy zasięgu do 50-100 metrów.

Jakość urządzeń, stanowiących wyposażenie zajezdni jest bardzo ważna gdyż od ich
niezawodności zależy bezawaryjne funkcjonowanie systemu przez 24 godziny na dobę.

Sprzęt kontroli biletowej

Każdy kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli biletów
elektronicznych, tak zwaną sprawdzarkę oraz specjalnie
zaprogramowaną kartę elektroniczną (kartę kontrolera).
Sprawdzarka wyposażona jest w czytnik kart elektronicznych,
podświetlany wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. Jest to urządzenie
przenośne, zasilane akumulatorami.

W komplecie dostarczana jest stacja dokująca zawierająca zasilacz
do ładowania akumulatorów oraz łącze do transmisji danych RS-
232. Sprawdzarka po włączeniu wymaga zalogowania się
kontrolera swoją kartą. Kontrolowanie karty pasażera polega na
zbliżeniu jej do sprawdzarki. Kontrolowane karty są sprawdzane
na okoliczność ich skasowania w danym pojeździe, na danej linii, w
określonym czasie, sprawdzana jest również tzw. „ czarna lista”
biletów zgubionych lub skradzionych. W trakcie sprawdzania biletu
jego numer jest wyszukiwany na „ czarnej liście” załadowanej do
pamięci sprawdzarki, a w razie wykrycia wyświetlany jest
odpowiedni komunikat dla rewizora. 

Dane te są zapamiętywane przez sprawdzarkę. Możliwy jest przy
tym tryb sprawdzania zwykły, a dla części punktowej także
automatyczny.

W trybie zwykłym rewizor przegląda i sam ocenia ważność
zapisanych skasowań i sprawdza informację o części terminowej.
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W trybie automatycznym porównywany jest czas skasowania
biletu z czasem bieżącym i na tej podstawie sygnalizowany stan:
skasowanie ważne lub nieważne.

Możliwe są również inne sposoby sprawdzania automatycznego.

Dane o skasowanych kartach są gromadzone w pamięci
wewnętrznej sprawdzarki i służą do tworzenia statystyk kontroli, a
także kontroli pracy rewizorów itd..

Karta kontrolera służy do:

identyfikacji kontrolera; 

blokowania kasowników; 

przenoszenia danych z kasownika pojazdu do czytnika
kontrolera. 

Dostęp do pamięci sprawdzarki (przenoszenie danych do
systemu nadzoru) jest zabezpieczony specjalną kartą nadzoru.
Dane ze sprawdzarki są odczytywane do komputera
stacjonarnego łączem IRDA.

Stanowiska sprzedaży i ładowania biletów elektronicznych

Stanowisko ładowania kart pasażerskich składa się z jednostki
centralnej, modułu odczytu kart, zasilacza oraz części
oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury
informatycznej systemu. Umożliwia ono zapis i odczyt kart,
ładowanie i doładowywanie wartości, zwrot kart pasażerskich.
Moduł odczytu kart pracuje tylko wówczas, gdy włożona jest karta
sprzedawcy i wówczas możliwy jest zapis i odczyt nawet kilku kart
na raz. Moduł odczytu kart zawiera zapisane w sposób niemożliwy
do odczytania klucze do zapisu informacji o posiadanych
uprawnieniach na kartach pasażerskich. Klucze te ładowane są
jednokrotnie ze specjalnych kart inicjujących.

Stanowisko wydawania biletów może się mieścić w punktach
odległych od biur przedsiębiorstwa (w domach towarowych,
przejściach podziemnych, na dworcach, w osobnych kioskach itp.).
Dla przesyłania danych powinno być połączone z centrum nadzoru
np. modemem przez łącze stałe lub sieć komutowaną.

Karty w trakcie sprzedaży podlegają personalizacji. Jest to proces
zarejestrowania karty w systemie i zapisania w karcie danych
pasażera lub okaziciela. Gdy karty są wydawane na okaziciela nie
wymagają dodatkowych nadruków (oprócz tych wykonywanych
przez producenta kart). Natomiast jeśli chcemy, aby dane
personalne pasażera wraz z jego zdjęciem stanowiły legitymację,
możemy wykonać to na dwa sposoby:

nadruk zdjęcia i danych przy pomocy drukarki termotransferowej
bezpośrednio na karcie elektronicznej; 

przygotowanie etui na kartę elektroniczną, na którym
zalaminowane na zimno będzie zwykłe zdjęcie, dostarczone
przez pasażera. Karta jest ważna tylko z etui – legitymacją. 

Karty elektroniczne wydawane z nadrukowanym na nich zdjęciem i
danymi właściciela, wymagają stanowiska wyposażonego
dodatkowo w kamerę cyfrową, skaner i specjalizowaną drukarkę
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kart. Takie stanowiska mogą się znajdować np. w biurach
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i zajezdniach. Bilety (karty)
elektroniczne. Bilety elektroniczne mają postać kart plastikowych z
wbudowanym niewidocznym układem scalonym. 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania systemu wpisywane
są do tego układu scalonego. Przenosi uprawnienia terminowe lub
punktowe (ewentualnie mieszane w sensie połączenia tych
systemów) posiadacza karty. Dla kart imiennych zakłada się
możliwość zapisu danych osobowych pasażera. Karta zawiera
unikalny, fabryczny numer seryjny, datę ważności, typ karty.
Nadruki są dokonywane przez dostawcę kart wg ustalonego
wzoru. Bilet na karcie jest ważny przez określony czas (np. 1 rok),
przy czym jego ważność może być przedłużana. Zależnie od
potrzeb karty elektroniczne mogą być wydawane jako imienne lub
na okaziciela. Imienna karta może być wydana ponownie (za
odpowiednią opłatą) w razie zagubienia lub kradzieży. Karta taka
jest ważna tylko dla konkretnej osoby i wymaga określenia
tożsamości osoby nią się posługującej. Najlepszym, lecz
najdroższym sposobem jest wspomniane wyżej trwałe
nadrukowanie na karcie zdjęcia właściciela. Możliwe jest także
posługiwanie się kartą i osobną legitymacją ze zdjęciem, przy czym
karta i legitymacja są przyporządkowanie wzajemnie unikalnym
numerem trwale naniesionym na kartę, zapisanym w pamięci karty
i zapisanym na legitymacji w chwili wydawania karty. Karty
elektroniczne (systemu Mifare) są przyjętym na świecie
standardem biletów elektronicznych dla środków komunikacji
masowej. Są praktycznie niemożliwe do sfałszowania. Ma to
szczególne znaczenie przy biletach okresowych, kiedy cena biletu
jest znaczna. Karta pamięta kilkanaście ostatnich transakcji.
Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego obszaru
kredytowego do karty, który może być zorganizowany w postaci
dodatkowego „ banku ”, uruchamianego automatycznie po
spełnieniu określonych warunków

Karty elektroniczne

 Karty standardu MIFARE

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

 Bilet elektroniczny bez kasowników:

Takie rozwiązanie polega na pełnym przygotowaniu punkty sprzedaży w zakresie
wydawania i ładowania biletu elektronicznego oraz wyposażenia rewizorów
sprawdzarki. Na pojeździe nie montuje się kasowników.  Jedyna formą kontroli biletu
jest działanie rewizora. System taki nie umożliwia otrzymania informacji o faktycznych
potokach pasażerskich 

 Bilet elektroniczny z kasowników:
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Takie rozwiązanie polega na pełnym przygotowaniu punkty sprzedaży w zakresie
wydawania i ładowania biletu elektronicznego. 

Pasażer  na wejściu do pojazdu musi przyłożyć bilet do kasownika, może także
przykładać na wyjściu z pojazdu jeżeli jest to opcja "check-in - check-out". Założenie
systemu jest aby po wprowadzeniu także biletów bezpłatnych w formie elektronicznej,
osiągnąć stan w którym każdy, bez wyjątku, pasażer używał kasownika, który to
weryfikuje poprawność przejazdu. 

Rewizor jest wyposażony w sprawdzarkę. 

Formą kontroli biletu jest działanie kasowników i sporadycznie rewizora. 

System taki umożliwia otrzymania informacji o faktycznych potokach pasażerskich. 

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA:

Dla pełnego wykorzystania możliwości programu konieczna jest współpraca z dodatkowymi
urządzeniami zewnętrznymi. 

Funkcja programu Urządzenie

Obsługa kart elektronicznych Czytnik kart produkcji R&G

Wystawianie paragonów Drukarka fiskalna obsługująca protokół
POSNET, np. POSNET, OPTIMUS VIKING

Obsługi rewizorów Sprawdzarki rewizorskie produkcji R&G

Personalizacja graficznej kart
elektronicznych

Drukarka do kart elektronicznych np.
EVOLIS

Sprzedaż biletów papierowych Specjalizowana drukarka np. SATO

Obsługa legitymacji papierowych Specjalna drukarka np. OKI 320FB

Współpraca z innymi urządzeniami wymaga wcześniejszego uzgodnienia i potwierdzenia
poprawności współdziałania z programem.

FUNKCJE SYSTEMU1

Dla pełnego wykorzystania możliwości programu konieczne jest zdefiniowanie wielu danych
słownikowych, które odpowiadają za automatyzację pewnych procesów zachodzących w
programie. 

Program automatycznie może :

Wyszukiwać klienta i automatycznie proponować bilet do sprzedaży po umieszczeniu
karty na czytniku kart

kontrolować daty ważności ulgi i nie zezwalać na sprzedaż biletu ulgowego w
przypadku braku ważności ulgi

kontrolować wiek pasażera i automatycznie blokować sprzedaż pewnych rodzajów
biletów

zezwalać na sprzedaż biletów określonego rodzaju w zależności od określonej
klasyfikacji danego pasażera (np. emeryt, dziecko do lat 4, student, uczeń itp.)

wyliczać datę końca ważności biletu

drukować paragon dla wybranych form płatności

wyliczać cenę biletu wg dwóch algorytmów w oparciu o

cenę z dnia sprzedaży
cenę z dnia początku ważności biletu

wyliczać cenę karty elektronicznej wg 3 algorytmów
wspólna cena dla wszystkich
cena zależna od przysługującej ulgi (np. normalny, ulgowy) 
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cena zależna od klasyfikacji pasażera (np. emeryt, dziecko do lat 4, student, itp.))
współpracować z modułem Rozkład Jazdy, z którego pobiera informację o Liniach,
Przystankach i Trasach 

drukować umowę o używanie karty w momencie wydawania karty wg szablonu
podanego przez klienta

przypominać o konieczności wymiany karty elektronicznej x dni przed końcem upływu
terminu jej ważności

Moduł ten przeznaczony jest do bezpośredniej obsługi klienta (pasażera), zarówno
indywidualnego jak i instytucjonalnego, obsługi rewizorów, kierowców, kasjerów i
pracowników firmy. Program umożliwia prowadzenie oddzielnych rejestrów klientów,
pracowników firmy komunikacyjnej, kierowców i rewizorów. Podstawową funkcją programu,
w zależności od jego konfiguracji jest:

OBSŁUGA PASAŻERÓW

Prowadzenie ewidencji pasażerów (zakres danych możliwy do uzgodnienia przed
wdrożeniem systemu, standardowe dane to: nazwisko, imię, dane teleadresowe, nr
dowodu, pesel, klasyfikacja pasażera, ważność ulgi, forma płatności )

Wydawanie kart elektronicznych (personalizacja graficzna i elektroniczna)

Wydawanie (sprzedaż) legitymacji 

Wydawanie (sprzedaż) biletów papierowych i (lub) elektronicznych i ich duplikatów

Przyjmowanie zwrotów biletów i ewentualne pobieranie prowizji za tą operację

Wystawianie paragonów sprzedaży

Wystawianie faktur do wykonanych transakcji sprzedaży (tylko przy współpracy z
modułem Fakturowanie)

OBSŁUGA PRACOWNIKÓW FIRMY 

Wydawanie kart elektronicznych (personalizacja graficzna i elektroniczna) z
możliwością użycia ich do rejestracji czasu pracy RCP (tylko przy współpracy z modułem
RCP i czytnikami kart produkcji R&G)

Wydawanie (sprzedaż) legitymacji 

Wydawanie (sprzedaż) biletów

Dostęp do informacji o sprzedanych biletach, kartach, kontrolach pasażera,
skasowaniach karty elektronicznej

OBSŁUGA REWIZORÓW

Wydawanie specjalnych kart rewizora

Dostęp do informacji o przeprowadzonych kontrolach, wydanych kartach

Odczyt informacji z urządzeń (sprawdzarek) do kontroli biletów

OBSŁUGA KIEROWCÓW

OBSŁUGA KASJERÓW

Wydawanie specjalnych kart kasjera umożliwiających sprzedaż biletów elektronicznych

OBSŁUGA KART BĘDĄCYCH NA CZARNEJ LIŚCIE

Wprowadzanie, wycofywanie kart z czarnej listy

Automatyczne utworzenie listy kart zablokowanych dla urządzeń (kasownik,
sprawdzarka rewizorska)

KARTA PASAŻERA, PRACOWNIKA FIRMY 

Informacja o sprzedanych biletach

Informacja o wydanych legitymacjach

Informacja o wydanych kartach elektronicznych

Informacja o skasowaniach kart w pojazdach (tylko dla biletów elektronicznych)

Informacja o kontrolach pasażera (tylko dla biletów elektronicznych)
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Historia zmian danych osobowych klientów

EWIDENCJA REKLAMACJI

Ewidencja zgłoszonych reklamacji biletów terminowych

Ewidencja zgłoszonych reklamacji elektronicznej portmonetki

ANALIZA SPRZEDAŻY

Informacje o transakcjach sprzedaży w dowolnym okresie dla wybranego kasjera lub
punktu sprzedaży

Informacje o wykonanych zwrotach biletów,

Informacje o wykonanych zwrotach kasjera

RAPORTY Z DRUKARKI FISKALNEJ

Wydruk raportu niefiskalnego zmianowego na drukarce fiskalnej

Wydruk fiskalnego raportu okresowego na drukarce fiskalnej

RODZAJE BILETÓW 

– rejestr programu umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby biletów okresowych i
elektronicznej portmonetki, które będą dostępne w sprzedaży. Każdy bilet jest opisywany
przez zestaw parametrów, które w pełni go charakteryzują, tzn.

Okres ważności 

Tygodniowe
Dekadowe
Miesięczne ze stałą ceną i ceną za 1 dzień
Na 2 miesiące
Kwartalne
Semestralne
Ze stałą datą ważności np. 1 wrzesień - 31 styczeń
Półroczne
Na 10 miesięcy
Roczne
Na dowolną liczbę dni ze stałą ceną za 1 dzień
Na dowolną liczbę dni ze zmienną ceną za 1 dzień
Inna liczba dni definiowana przez użytkownika 

Rodzaj ulgi – obowiązujący dla danego biletu

Dni tygodnia, w które bilet jest ważny

Właściciel biletu (np. okaziciel, imienny, rodzinny, itp.)

Typ transportu, w którym bilet jest ważny (np. autobus i trolejbus)

Strefy 

Forma biletu (papierowy lub elektroniczny)

Forma biletu elektronicznego (portmonetka, terminowy)

Limit przejazdów

Trasa, Linia, Sieć – określa zakres ważności biletu, czy jest on ważny na 1-3 linii, na
wybranej trasie czy jako bilet sieciowy

WYDRUKI2

PUNKTY W GODZINACH

SPRZEDAŻ KART
Rodzaje kart

Rodzaje ulg

Dni sprzedaży

Kasjerów

Punkty sprzedaży
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Klasyfikacja pasażera

Grupy asortymentu

Miejscowości zamieszkania

SPRZEDAŻ TOWARÓW
Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

Grupy asortymentu

ROZLICZENIE VATu
Dzienne

Okresowe

ZWROTY BILETÓW

Dni

Kasjerzy

Typy biletu

SKASOWANIA E-KART
Ulgi,dni, linie, taryfy

Stan zaliczek na kartach

Według kart

Według rodzajów biletów

INNE - UŻYTKOWNIKA
Obroty kart w okresie

Klienci + SMS

Sprzedane bilety

Promocje

Wykaz przerw w zakupie

Liczba osób i biletów

Liczba osób i biletów 2

Ciągłość doładowań

INNE
Cennik biletów

Czas pracy POK

Obroty parkomatów

Czas pracy kasjerów

WYDRUKI SKASOWAŃ

Klasyfikacja kart

Dni skasowań

Nr kart, właścicieli
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Punkty w godzinach2.1

Opis:

Wydruk zawiera zestawienia sprzedaży biletów w punktach w rozbiciu na godziny sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Lista punktów

Sortowanie:

według numeru punktu

Kolumny:

Punkt

Godziny sprzedaży biletów w punktach

Podsumowania:

Suma godzin sprzedaży biletów w punktach

Przykład wydruku:

Sprzedaż kart2.2

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży kart można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży kart. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których można
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określić analizę sprzedaży kart według różnych kryteriów (rodzajów, rodzajów ulg, kasjerów,
dni sprzedaży, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin pasażera, grup asortymentu
oraz miejscowości zamieszkania).

 

RODZAJE KART

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Gminy

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Kasjerzy

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Gminy

GMINY PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Rodzaje ulg

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży
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Kasjerzy

MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Rodzaje ulg

Rodzaje kart2.2.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów kart w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart

Kolumny:

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów kart w wybranym okresie ze względu
na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart, dni sprzedaży

Kolumny:

Karta

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów kart w wybranym okresie ze względu
na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart, kasjerów

Kolumny:

Karta

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów kart w wybranym okresie ze względu
na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart, punktów sprzedaży

Kolumny:

Karta

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Rodzaje ulg2.2.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów ulg w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg

Kolumny:

Ulga

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów ulg w wybranym okresie ze względu na
rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg, rodzajów kart

Kolumny:

Ulga

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów ulg w wybranym okresie ze względu na
dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg, dni sprzedaży

Kolumny:

Ulga

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów ulg w wybranym okresie ze względu na
gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg, gmin

Kolumny:

Ulga

Gmina

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.2.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według dni sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart
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Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według dni sprzedaży w wybranym okresie ze względu
na rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, rodzajów kart

Kolumny:

Data sprzedaży

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według dni sprzedaży w wybranym okresie ze względu
na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, kasjerów
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Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według dni sprzedaży w wybranym okresie ze względu
na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart
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Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerów2.2.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według kasjerów w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów kart

Kolumny:

Kasjer

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według kasjerów w wybranym okresie ze względu na dni
sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Kasjer
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Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.2.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według punktów sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, rodzajów kart

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży
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Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży
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Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera2.2.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
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względu na rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, rodzajów kart

Kolumny:

Grupa pasażerów

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż kart według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Grupa pasażerów

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na gminy pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, gmin

Kolumny:

Grupa pasażerów

Gmina

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy pasażera2.2.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według gmin pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gmin

Kolumny:

Gmina

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według gmin pasażera w wybranym okresie ze względu
na rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów kart

Kolumny:

Gmina

Karty

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według gmin pasażera w wybranym okresie ze względu
na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów ulg

Kolumny:

Gmina

Ulga

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupy asortymentu2.2.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według grup asortymentu w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzajów kart

Kolumny:

Asortyment

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty
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Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, kasjerów

Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  771  

BILETY ELEKTRONICZNE

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Miejscowości zamieszkania2.2.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według miejscowości zamieszkania w wybranym okresie
w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według miejscowości zamieszkania w wybranym okresie
ze względu na rodzaje kart.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania, rodzajów kart

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Karty

Ilość sprzedaży kart
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Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według miejscowości zamieszkania w wybranym okresie
ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania, rodzajów ulg

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ulga

Ilość sprzedaży kart



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  774  

BILETY ELEKTRONICZNE

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Sprzedaż towarów2.3

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży towarów można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży towarów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których
można określić analizę sprzedaży towarów według różnych kryteriów (rodzajów, kasjerów,
dni sprzedaży, punktów sprzedaży, grup asortymentu).

 

RODZAJE TOWARÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY
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Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Rodzaje towarów2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według rodzajów towarów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru

Kolumny:

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według rodzajów towarów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru, dni sprzedaży

Kolumny:

Towar

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według rodzajów towarów w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru, kasjera

Kolumny:

Towar

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według rodzajów towarów w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru, punktów sprzedaży

Kolumny:

Towar

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według dni sprzedaży w wybranym okresie w



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  779  

BILETY ELEKTRONICZNE

zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towarów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, towarów

Kolumny:

Data sprzedaży
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Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, punktów sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według kasjerów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Rodzaje towarów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na rodzaje towarów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, towarów

Kolumny:

Kasjer

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według punktów sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  787  

BILETY ELEKTRONICZNE

Rodzaje towarów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towarów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, towarów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Grupy asortymentu2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według grup asortymentu w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje towarów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towarów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, towarów

Kolumny:

Asortyment

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż towarów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, kasjerów

Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rozliczenie VAT2.4

Opis:

Wydruk zawiera zestawienia rozliczenie podatku VAT za wprowadzony dzień i okres.

Parametry:

Wybór dnia lub okresu

Sortowanie:

według symbolu towaru

Kolumny:

Symbol towaru
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Nazwa towaru

Ilość

Wartość brutto

Wartość VAT

Wartość netto

Podsumowania:

Wartość brutto

Wartość VAT

Wartość netto

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE DZIENNE

ROZLICZENIE OKRESOWE
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Zwroty biletów2.5

Dni2.5.1

Opis:

Wydruk przedstawia zwroty biletów według dni zwrotów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni

Kolumny:

Data sprzedaży

Godzina

Rodzaj biletu

Punkt

Kasjer

Cena

Ilość

Wartość

Prowizja

Zwrot
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Klient

Podsumowania:

Wartość

Prowizja

Zwrot

Przykład wydruku:

Kasjerzy2.5.2

Opis:

Wydruk przedstawia zwroty biletów według kasjerów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:
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Kasjer

Data 

Godzina

Rodzaj biletu

Punkt

Cena

Ilość

Wartość

Prowizja

Zwrot

Klient

Podsumowania:

Wartość

Prowizja

Zwrot

Przykład wydruku:

Typy biletu2.5.3

Opis:

Wydruk przedstawia zwroty biletów według typów biletu w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:
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Wg rodzaju biletów

Kolumny:

Rodzaj biletu

Data 

Godzina

Punkt

Kasjer

Cena

Ilość

Wartość

Prowizja

Zwrot

Klient

Podsumowania:

Wartość

Prowizja

Zwrot

Przykład wydruku:
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Skasowania e-kart2.6

Ulgi, dni, linie, taryfy2.6.1

Na podstawie danych zebranych ze skasować biletów elektronicznych można uzyskać wydruki
dotyczące skasowań tych biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie
których można określić analizę skasowanych biletów elektronicznych według różnych
kryteriów (rodzajów ulg, dni skasowań, klasyfikacji pasażera, linii oraz rodzajów taryf).

 

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Klasyfikacja pasażera

Dni skasowań

Linii

DNI SKASOWAŃ

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje ulg

Klasyfikacja pasażera

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Linie

LINIE

Bez szczegółów - zbiorczy

Klasyfikacja pasażera

Rodzaje ulg

RODZAJE TARYF

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje ulg

Klasyfikacja pasażera

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:
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Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie ze względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, grup pasażerów

Kolumny:

Ulga

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki
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Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:

Dni skasowań

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie ze względu na dni skasowań.

Parametry:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  802  

BILETY ELEKTRONICZNE

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, dni skasowań

Kolumny:

Ulga

Data skasowań

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie ze względu na numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi
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Wybór linii

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, linii

Kolumny:

Ulga

Numer linii

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  804  

BILETY ELEKTRONICZNE

DNI SKASOWAŃ

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według dni skasowań w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni skasowań

Kolumny:

Data skasowań

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według dni skasowań w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg dni skasowań, rodzaju ulgi

Kolumny:

Data skasowań

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według dni skasowań w wybranym
okresie ze względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg dni skasowań, grup pasażerów

Kolumny:

Data skasowań

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według klasyfikacji pasażera w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:
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Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według klasyfikacji pasażera w
wybranym okresie ze względu na numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór linii

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, linii

Kolumny:

Klasyfikacja pasażera

Linia

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:
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LINIE

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według numerów linii w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:
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Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według linii w wybranym okresie ze
względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg linii, grup pasażerów

Kolumny:

Linia

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki
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Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według linii w wybranym okresie ze
względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:
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Wg linii, rodzaju ulgi

Kolumny:

Linia

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

RODZAJE TARYF

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów taryf w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju taryf

Kolumny:

Nazwa taryfy
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Wartość skasowań portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzaju taryf w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju taryf, rodzaju ulgi

Kolumny:

Nazwa taryfy

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Karty użyte
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Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów taryf w
wybranym okresie ze względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażera

Sortowanie:

Wg rodzaju taryf, grup pasażera

Kolumny:

Nazwa taryfy

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:
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Stan zaliczek na kartach2.6.2

Opis:

Wydruk przedstawia stan zaliczek na kartach w wybranym dniu w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Wybór dnia

Wybór rodzaju drukowanych danych

Wybór rodzaju wydruku

Sortowanie:

Wg symbolu klienta

Kolumny:

Lp

Numer karty

Karta ważna do

Numer klienta

Symbol klienta

Typ operacji

Data operacji

Godzina operacji

Podsumowania:

Liczba kart

Łączna kwota
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Przykład wydruku:

Wydruk przedstawia stan zaliczek na kartach w wybranym dniu w zestawieniu
szczegółowym.

Przykład wydruku:

Według kart2.6.3

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania kart elektronicznych według numerów kart w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju sortowania danych danych
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Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Lp

Numer karty

Liczba skasowań portmonetki

Liczba skasowań biletów terminowych

Liczba kontroli

Razem

Podsumowania:

Brak

Przykład wydruku:

Według rodzajów biletów2.6.4

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania kart elektronicznych według rodzajów biletów w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju sortowania danych danych
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Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Lp

Symbol biletu

Opis biletu

Liczba skasowań

Podsumowania:

Brak

Przykład wydruku:
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Użytkownika2.7

Obroty kart w okresie2.7.1

Opis:

Wydruk zawiera analizę obrotów kart w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Rodzaj danych

Sortowanie:

według numeru karty

Kolumny:

L.p.

Nr karty

Nr Hex

Ważna do

Ważność EP

Nazwisko i imię

Zaliczka pocz.

Suma wpłat

Suma wypłat

Skasowania

Uzupeł. autom.

Zaliczka końc.

Różnica

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Klienci + SMS2.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia listę pasażerów.

Parametry:

Wybór zakresu pasażerów

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Lp

Pasażer

Telefon

Zgoda na sms (w polu Zgoda na SMS znak "x" oznaczający zgodę. W przypadku braku
oznaczenia zgoda nie została wyrażona przez pasażera)

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Sprzedane bilety2.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów pasażerom według rodzajów biletów w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Lp

Data sprzedaży

Nazwisko i imię

Adres - miasto

Adres - ulica

Linia

Przystanki

Rodzaj biletu

Cena jednostkowa

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

Promocje2.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia promocje biletów w gminach w wybranym okresie sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gminy

Kolumny:

Gmina

Ulga

Promocja

Liczba osób

Liczba biletów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Wykaz przerw w zakupie2.7.5

Opis:

Wydruk przedstawia analizę ciągłości zakupu biletów według rodzajów biletów w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju biletów

Wybór liczby przerw między biletami

Sortowanie:

Wg zakresu dni

Kolumny:

Zakres

Liczba osób
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Liczba osób i biletów2.7.6

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów w gminach w wybranym okresie sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gminy

Kolumny:

Gmina

Rodzaj biletu

Liczba osób

Liczba biletów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Liczba osób i biletów 22.7.7

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości osób wykupujących określoną liczbę biletów w
wybranym okresie sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gminy

Kolumny:

Liczba wykupywanych biletów przez osoby

Ilość osób

Ilość biletów w cenie podstawowej

Ilość biletów w cenie promocyjnej

Podsumowania:

Ilość osób

Ilość biletów w cenie podstawowej

Ilość biletów w cenie promocyjnej

Przykład wydruku:
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Ciągłość doładowań2.7.8

Opis:

Wydruk przedstawia ciągłość doładowań biletów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru punktu

Kolumny:

Lp

Numer punktu

Nazwa punktu

Poprzednie doładowanie (data, godzina, numer doładowania)

Następne doładowanie (numer doładowania, data, godzina)

Przyczyna

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Skasowania pustej EP2.7.9

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania pustej portmonetki w wybranym okresie w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Wybór okresu i numerów kart

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Lp

Data

Godzina

Linia

Pojazd

Przystanek (nr, nazwa)

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Ilość skasowań

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania pustej portmonetki w wybranym okresie ze względu na ilość
skasowań.

Parametry:

Wybór okresu i numerów kart

Sortowanie:

Wg numeru karty

Kolumny:

Lp

Numer karty

Ilość przyłożeń

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Inne2.8

Cennik2.8.1

Opis:

Wydruk zawiera cennik biletów na dzień, w którym generowany jest wydruk. 

Parametry:

Okres

Sortowanie:

według rodzaju biletu

Kolumny:

L.p.

Rodzaj biletu

Opis biletu

Cena

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Czas pracy POK2.8.2

Opis:

Wydruk przedstawia czas pracy punktu obsługi klienta w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

według numeru punktu, od godziny

Kolumny:

Numer punktu

Od godziny

Do godziny

Czas pracy

Kasjer

Podsumowania:

Czas pracy

Przykład wydruku:
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Obroty parkomatów2.8.3

Wybieramy okres za jaki chcemy otrzymać wydruk.

Następnie z listy punktów sprzedaży wybieramy pozycje potrzebne do generowania

wydruku. Punkty sprzedaży można wybrać za pomocą przycisku  lub wcisnąć klawisz
F10 na klawiaturze, które to opcje powodują wyświetlenie opcji wyboru punktów sprzedaży:

[Enter] - wybrany punkt sprzedaży,

[W] - wszystkie punkty sprzedaży,

[Ins] - włącz/wyłącz punkt sprzedaży.

Po wybraniu punktów sprzedaży potrzebnych do generowania wydruku wyświetlone zostaje
okno z wyborem wydruku.

Dostępne wydruki:

Zbiorczy,

Wg dni,

Wg typów operacji.

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia obroty punktów sprzedaży w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Punkty sprzedaży

Sortowanie:

według punktu sprzedaży

Kolumny:

Numer punktu

Nazwa punktu

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Według dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia obroty punktów sprzedaży w wybranym okresie według dni sprzedaży.

Parametry:

Okres

Punkty sprzedaży

Sortowanie:

według punktu sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Według typów operacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia obroty punktów sprzedaży w wybranym okresie według typów
operacji.

Parametry:

Okres

Punkty sprzedaży

Sortowanie:

według punktu sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Typ operacji

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Czas pracy kasjerów2.8.4

Opis:

Wydruk szczegółowy przedstawia każde zalogowanie i zakończenie pracy w module BILETY w
dniu dla danego kasjera.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

według kasjerów, od godziny

Kolumny:

Kasjer

Od godziny

Do godziny

Czas pracy

Podsumowania:

Czas pracy

Przykład wydruku:

Wydruk przedstawia sumę czasu pracy w module BILETY w dniu dla danego kasjera
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Wydruk skasowań2.9

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków skasowań kart kierowców. Umożliwia
wykonanie analiz skasowań według różnych kryteriów (klasyfikacji kart, dni skasowań, nr kart
i właścicieli).

Klasyfikacja kart2.9.1

Dni, numerów kart (właścicieli)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Wybór grupy kart kierowców

Sortowanie:

według grupy

Kolumny:

Grupa

Data
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Numer karty

Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Numerów kart (właścicieli), dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Wybór grupy kart kierowców

Sortowanie:

według grupy

Kolumny:

Grupa

Numer karty

Data

Właściciel karty

Godzina skasowania
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Pojazd

Kasownik

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dni skasowań2.9.2

Numery kart (właścicieli)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

Data

Numer karty

Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Grupa
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Grup, numerów kart (właścicieli)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia 

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

Data

Grupa

Numer karty

Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Nr kart, właścicieli2.9.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Sortowanie:

według numeru karty, właściciela karty

Kolumny:

Numer karty

Właściciel karty

Grupa

Data

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Podsumowania:
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brak

Przykład wydruku:
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Zestaw programów do analizy danych przychodzący z autokomputerów w przedsiębiorstwach
komunikacyjnych, transportowych.

System ANALIZY WYDRUKI umożliwia tworzenie zestawień okresowych analizujących dane
zgromadzonych raportów jazdy pojazdów, pod wybranym katem np. kontroli punktualności,
analizy ilości skasowanych biletów lub ilości pasażerów mierzonych na podstawie obciążenia
pojazdu, przekroczeń parametrów technicznych pojazdu, itd. Źródłem informacji dla tworzenia
zestawień są raporty jazdy pojazdów tworzone przez Autokomputer SRG. Przed utworzeniem
zestawień możliwe jest ustawienie filtrów ograniczających zakres analizowanych danych
przez wskazanie:

wybranych dni w analizowanym okresie.

wybranych typów dni planu przewozów (typy dni RJ).

wybranych dni tygodnia.

wybranych linii.

wybranych kursówek.

wybranego kierunku jazdy (Tam / Powrót).

wybranych wariantów trasy kursów na linii.

odcinka trasy od przystanku - do przystanku (na wskazanym wariancie trasy).

przedziału czasowego (od godziny - do godziny).

Zestawienia porównawcze np. ilości skasowanych biletów lub obciążenia pojazdów (na
liniach, kursach, trasach) zawierają wszystkie występujące w raportach (a wchodzące w
zakres filtracji) pozycje np. linie i odpowiadająca im analizowana wartość np. ilość biletów na
danej linii. Zestawienia odstępstw od normy zawierają tylko te pozycje które wykraczają poza
wartości graniczne dla danego wydruku oraz dane identyfikujące miejsce wystąpienia np. dla
wydruku przekroczeń prędkości maksymalnej (wartość prędkości oraz date, godzinę
wystąpienia, pojazd, prowadzącego pojazd, przystanek,...)

Parametry Wydruków:

1. Wybrane daty okresu.

2. Wybrane typy dni.

3. Wybrane dni tygodnia.

4. Wybrane linie.

5. Wybrane kursówki.

6. Wybrany kierunek.

7. Wybrane warianty trasy.

8. Wybrany odcinek trasy.

9. Wybrany przedział czasowy.

WYDRUKI1

WYDRUKI SKASOWANIA BILETÓW

WYDRUKI ANALIZY BRAMKI - ILOŚCI PASAŻERÓW

WYDRUKI ANALIZY PUNKTUALNOŚCI:

Odchylenia w realizacji zadań

Niewykonane kursy

Kursy poza rozkładem

Kursy Awaryjne

Punktualność

Różnice drogi kursów - (Kursy o różnicy drogi wykonanej)



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  843  

ANALIZY TEKSTOWE

Zblokowanie kasowników(wszystkie)

Zblokowanie i odblokowanie kasownika (wybrane)

Zblokowanie i odblokowanie kasownika (miejsce)

WYDRUKI ANALIZY ŚREDNICH CZASÓW, ODLEGŁOŚCI I PRĘDKOŚCI:

Dla linii

Dla kursówek

WYDRUKI ANALIZY EKSPLOATACJI POJAZDÓW:

Przekroczenia Temperatury Maksymalnej

Spadki Ciśnienia Oleju

Gwałtowne przyspieszenia i hamowania

Okresowe pomiary parametrów technicznych

Diagnostyka parametrów technicznych

Przekroczenia wartości parametrów technicznych

WYDRUK STATYSTYKI ZDARZEŃ RAPORTÓW:

Szczegółowe zdarzenia załączenia 

Szczegółowe okresy załączeń obwodów

Statystyka załączeń obwodów dla pojazdów

Statystyka załączeń obwodów dla kierowców

Statystyka załączeń obwodów dla kursówek

WYDRUK STATYSTYKI ZDARZEŃ CYFROWYCH:

Szczegółowe zdarzenia załączenia 

Szczegółowe okresy załączeń obwodów

Statystyka załączeń obwodów dla pojazdów

Statystyka załączeń obwodów dla kierowców

Statystyka załączeń obwodów dla kursówek

WYDRUKI ANALIZY ZUŻYCIA PALIWA

Zużycie paliwa

Skasowania biletów1.1

Główne pojęcia występujące w grupie skasowań biletów:

Skasowania papierowe - skasowanie zarejstrowane przez kasownik w trakcie wkładanie
biletu papierowego.

Skasowanie Terminowe -  skasowanie zarejestrowane przez kasownik w trakcie
przykładanie karty z ważnym biletem terminowym.

Skasowania portmonetka - skasowanie zarejstrowane przez kasownik z kart z wpłaconymi



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  844  

ANALIZY TEKSTOWE

środkami.

Sprzedanych u kierowców - bilety sprzedane przez kierowcę  z bileterki lub kasy fiskalnej
zamontowanej w pojedzie.

 Opcje bramki występuje jedynie w przypadku zakupu analiz z możliwością obróbki
danych z bramki zliczającej , w przeciwnym razie opcja dla bramek nie występuję.

Dodatkowa na wydrukach z biletów prezentowane są dane z bramek zliczających w formie: 

Wsiadło - liczba osób zarejestrowany jako osoby wchodzące do pojazdu.

Wysiadło - liczba osób zarejestrowany jako osoby wychodzące z pojazdu.

Osoby przewiezione - liczba osób przewiezionych przez pojazd(y).

Osoby w pojedzie - osoby znajdujące się w pojedzie (dana występuje tylko przy
niektórych zestawieniach) 

 Dane prezentowane na wydrukach występują w dwóch formach.

1. Dane obrobione przez program (według zaleceń producenta danej bramki) - program
stosuje specjalne algorytmy optymalizacyjne.

2. Dane nie obronione to co zarejestrowało urządzenie

Ilość biletów1.1.1

Na podstawie danych zebranych ze skasowań biletów można uzyskać wydruki dotyczące
skasowania biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których
można określić analizę skasowań biletów według różnych kryteriów (linii, kursówek,
przystanków, typów dni, dni, godzin, odcinków tras).

WYDRUK LINII

Zbiorczy

Warianty tras

Kursy

Typy dni

Warianty tras - szczegółowy

Kursy - szczegółowy

Dni

Godziny

WYDRUK KURSÓWEK

Zbiorczy

Kursy

Linie

Dni i pojazdy

WYDRUK PRZYSTANKÓW

Zbiorczy

Szczegółowy

Linie

Kursy

Kursówki
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WYDRUK TYPÓW DNI

Zbiorczy

Linie

Kursówki

WYDRUK DNI

WYDRUK GODZIN

WYDRUK ODCINKA TRASY

Zbiorczy

Linie

Kursy

WYDRUK POJAZDÓW

Zbiorczy

Dni i kursówki

WYDRUK NOMINAŁÓW

Zbiorczy

Linie

Kursówki

Kursy

Typy dni

Przystanki

Strefy

Godziny

WYDRUK RODZAJÓW ULG

Zbiorczy

Linie

Kursówki

Kursy

Typy dni

Przystanki

Strefy

Godziny

WYDRUK LINII

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na linie w
zestawieniu zbiorczym.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

komunikat

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Linia

Droga/km

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Bilety papierowe

Bilety portmonetka

Bilety terminowe

Bilety u kierowcy

Bilety razem

Średnia na kurs

Średnia na przejazd

Średnia na km

Podsumowania:

Droga /km/

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Bilety papierowe

Bilety portmonetka

Bilety terminowe

Bilety u kierowcy

Bilety razem

Średnia na kurs

Średnia na przejazd

Średnia na km
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Przykład wydruku:

W przypadku naciśnięcia przycisku TAK wydruk wygląda następująco:

Natomiast w przypadku naciśnięcia przycisku NIE wydruk wygląda następująco:

Warianty tras

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz warianty tras w
zestawieniu zbiorczym. 

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy

Kolumny:

Numer linii

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz kursy w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, kursu, wariantu trasy

Kolumny:

Numer linii

Kurs

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem
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Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Typy dni 

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz typy dni w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, typu dnia

Kolumny:

Numer linii

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Warianty tras - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i warianty tras w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według wariantu trasy

Kolumny:

Linia

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Warianty tras - typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i warianty tras ze względu na typy dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór typu dni

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

wybrane warianty tras

wybrane typy dni

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, typu dnia

Kolumny:

Numer linii

Wariant trasy

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy
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Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Warianty tras - przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i warianty tras ze względu na przystanki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras
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Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, przystanku

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Warianty tras - kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie, warianty tras oraz kursy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór kursu

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  857  

ANALIZY TEKSTOWE

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, kursu

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Kurs

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Warianty tras - kursy - przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie, warianty tras oraz kursy z podziałem na przystanki.

Parametry:
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wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, przystanku

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursu

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, kursu

Kolumny:

Kurs
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Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy - typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i kursy pod względem typów dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii
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wybór kursu

wybór typu dnia

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane kursy

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według numeru linii, kursu, typu dnia

Kolumny:

Kurs

Typ dnia

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy - przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i kursy pod względem przystanków.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursu

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, kursu, przystanku
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Kolumny:

Numer linii

Wariant

Kurs

Przystanek

Droga /km/

Przejazdów

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Dni

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, dni

Kolumny:

Numer linii

Dzień

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  865  

ANALIZY TEKSTOWE

Godziny

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz godziny.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, godzin

Kolumny:

Numer linii

Godziny

Skasowań papierowych
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Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK KURSÓWEK

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin
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wybór kursówek

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według kursówek

Kolumny:

Kursówka

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na kursy.

Z listy kursów należy wybrać te kursy, które potrzebne są do generowania wydruku. Kursy

można wybrać za pomocą przycisku  lub wcisnąć klawisz F10 na klawiaturze, które to

opcje powodują wyświetlenie opcji wyboru kursów: 

Po wybraniu kursów potrzebnych do generowania wydruku należy zatwierdzić przyciskiem 

 lub przerwać tworzenie wydruku przyciskiem .

Z listy kursów wybieramy potrzebne do wydruku kursy po czym otrzymujemy zestawienie z
dostępnymi wydrukami:

Zbiorczy,

Szczegółowy

Kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na kursy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:
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wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór kursu

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane kursy

Sortowanie:

według kursówek, kursów

Kolumny:

Kursówka

Kurs

Linia

Wariant

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na kursy w zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór kursu

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane kursy

Sortowanie:

według kursówek, kursów, linii, wariantów

Kolumny:

Kursówka

Kurs

Linia

Wariant
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Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na linie.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane linie

Sortowanie:

według kursówek, linii

Kolumny:

Kursówka

Linia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Dni i pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na dni i pojazdy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według kursówek, dat, pojazdów

Kolumny:

Kursówka

Data

Pojazd

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych
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Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUKI PRZYSTANKÓW

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki
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Sortowanie:

według przystanków

Kolumny:

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, słupków

Kolumny:

Przystanek

Słupek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Linie - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki oraz
linie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Wybrane linie

Sortowanie:

według przystanków, linii

Kolumny:

Przystanek

Linia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Linie - warianty tras

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki oraz
linie w rozbiciu na warianty tras.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór linii

wybór wariantu tras

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według przystanków, wariantów tras

Kolumny:

Przystanek

Linia

Wariant trasy
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Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki oraz
kursy.

Parametry:

wybór okresu
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wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, kursów

Kolumny:

Przystanek

Kurs

Linia

Wariant

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki oraz
kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, kursówek

Kolumny:

Przystanek

Kursówka

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUKI TYPÓW DNI

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni
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Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Linie - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni oraz
linie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Wybrane linie

Sortowanie:

według typów dni, linii

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Linie - warianty tras

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni oraz
linie z podziałem na warianty tras.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór linii

wybór wariantów tras

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według typów dni, linii, wariantów tras
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Kolumny:

Typ dnia

Linia

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni oraz
kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór kursówek

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według typów dni, kursówek

Kolumny:

Typ dnia

Kursówka

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK DNI

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowań i sprzedaży biletów w danym okresie w rozbiciu na dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Sortowanie:

według dni

Kolumny:

Dzień

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK GODZIN

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowań i sprzedaży biletów w danym okresie w rozbiciu na
godziny.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Sortowanie:
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według godzin

Kolumny:

Godzina

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK ODCINKA TRASY

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na odcinki trasy w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków 
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrany odcinek trasy

Sortowanie:

według przystanków

Kolumny:

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na odcinki trasy z
podziałem na linie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków 

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrany odcinek trasy

Wybrane linie

Sortowanie:

według przystanków, linii, wariantów tras

Kolumny:

Przystanek

Linia
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Wariant

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na odcinki trasy z
podziałem na kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków 
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrany odcinek trasy

Wybrane kursy

Sortowanie:

według przystanków, linii, wariantów, kursów

Kolumny:

Przystanek

Linia

Wariant

Kurs

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK POJAZDÓW

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na pojazdy w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór pojazdów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane pojazdy

Sortowanie:

według pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Kilometry
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Podsumowania:

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Kilometry

Przykład wydruku:

Dni i kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na pojazdy w
rozbiciu na dni i kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór pojazdów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane pojazdy
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Sortowanie:

według pojazdów, dni, kursówek

Kolumny:

Pojazd

Dzień

Kursówka

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Kilometry

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Kilometry

Przykład wydruku:

WYDRUK NOMINAŁÓW

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu
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wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy

Kolumny:

Taryfa

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na linie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, linii

Kolumny:

Taryfa

Linia

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, kursówki

Kolumny:

Taryfa

Kursówka

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  902  

ANALIZY TEKSTOWE

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, kursówki, kursu

Kolumny:

Taryfa

Kursówka
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Kurs

Linia

Wariant

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na typy dni.

Parametry:
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wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, typu dnia

Kolumny:

Taryfa

Typ dnia

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na przystanki.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, przystanku

Kolumny:

Taryfa

Przystanek

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:
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Strefy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na strefy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, strefy
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Kolumny:

Taryfa

Strefa

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Godziny

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na godziny.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, godzin
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Kolumny:

Taryfa

Godziny

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK RODZAJÓW ULG

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu
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Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na linie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, linii
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Kolumny:

Rodzaj ulgi

Linia

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg
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Sortowanie:

według rodzaju ulgi, kursówki

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Kursówka

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  912  

ANALIZY TEKSTOWE

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, kursówki, kursu, linii

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Kursówka

Kurs

Linia

Wariant

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na typy dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, typu dnia

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Typ dnia

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na przystanki.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, przystanku

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Przystanek

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:
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Strefy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na strefy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, strefy

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Strefa

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Godziny
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na godziny.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, godzin

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Godziny

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:
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Kwota biletów1.1.2

Na podstawie danych zebranych ze skasowań biletów można uzyskać wydruki dotyczące
skasowania biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których
można określić analizę skasowań biletów według różnych kryteriów (linii, kursówek,
przystanków, typów dni, dni, godzin, odcinków tras).

WYDRUK LINII

Zbiorczy

Warianty tras

Kursy

Typy dni

Warianty tras - szczegółowy

Kursy - szczegółowy

Dni

Godziny

WYDRUK KURSÓWEK

Zbiorczy

Kursy

Linie

Dni i pojazdy

WYDRUK PRZYSTANKÓW

Zbiorczy

Szczegółowy

Linie

Kursy

Kursówki

WYDRUK TYPÓW DNI

Zbiorczy

Linie

Kursówki

WYDRUK DNI

WYDRUK GODZIN

WYDRUK ODCINKA TRASY

Zbiorczy

Linie

Kursy

WYDRUK POJAZDÓW

Zbiorczy

Dni i kursówki

WYDRUK NOMINAŁÓW
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Zbiorczy

Linie

Kursówki

Kursy

Typy dni

Przystanki

Strefy

Godziny

WYDRUK RODZAJÓW ULG

Zbiorczy

Linie

Kursówki

Kursy

Typy dni

Przystanki

Strefy

Godziny

WYDRUK LINII

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na linie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Numer linii

Droga /km/

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Bilety papierowe



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  919  

ANALIZY TEKSTOWE

Bilety portmonetka

Bilety terminowe

Bilety u kierowcy

Bilety razem

Średnia na kursie

Średnia na przejazd

Średnia na km

Podsumowania:

Droga /km/

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Bilety papierowe

Bilety portmonetka

Bilety terminowe

Bilety u kierowcy

Bilety razem

Średnia na kursie

Średnia na przejazd

Średnia na km

Przykład wydruku:

Warianty tras

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz warianty tras w
zestawieniu zbiorczym. 

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu
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Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy

Kolumny:

Numer linii

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz kursy w
zestawieniu zbiorczym.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, kursu, wariantu trasy

Kolumny:

Numer linii

Kurs

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz typy dni w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, typu dnia

Kolumny:
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Numer linii

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Warianty tras - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie kwot skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i warianty tras w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór wydruku

Filtracje:
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Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według wariantu trasy

Kolumny:

Linia

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Warianty tras - typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie kwot skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i warianty tras ze względu na typy dni.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór typu dni

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

wybrane warianty tras

wybrane typy dni

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, typu dnia

Kolumny:

Numer linii

Wariant trasy

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Warianty tras - przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie kwot skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i warianty tras ze względu na przystanki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, przystanku

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka
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Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Warianty tras - kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie kwot skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie, warianty tras oraz kursy w zestawieniu zbiorczym.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór kursu

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, kursu

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Kurs

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Warianty tras - kursy - przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie kwot skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie, warianty tras oraz kursy z podziałem na przystanki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu trasy, przystanku

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Kurs

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy
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Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursu
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, kursu

Kolumny:

Kurs

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy - typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i kursy pod względem typów dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursu

wybór typu dnia

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane kursy

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według numeru linii, kursu, typu dnia

Kolumny:

Kurs

Wariant trasy
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Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy - przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości skasowanych i sprzedanych biletów z podziałem na
linie i kursy pod względem przystanków.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursu
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, kursu, przystanku

Kolumny:

Numer linii

Wariant

Kurs

Przystanek

Droga /km/

Przejazdów

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Przejazdów

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, dni

Kolumny:

Numer linii

Dzień

Skasowań papierowych
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Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Godziny

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia ilość skasowanych biletów w rozbiciu na linie oraz godziny.

Parametry:
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wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, godzin

Kolumny:

Numer linii

Godziny

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK KURSÓWEK

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według kursówek

Kolumny:

Kursówka

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe
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Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na kursy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór kursu

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane kursy

Sortowanie:

według kursówek, kursów

Kolumny:

Kursówka

Kurs

Linia

Wariant

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na kursy w zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór kursu

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane kursy

Sortowanie:

według kursówek, kursów, linii, wariantów

Kolumny:

Kursówka

Linia

Wariant
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Kurs

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na linie.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane linie

Sortowanie:

według kursówek, linii

Kolumny:

Kursówka

Linia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Dni i pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na kursówki z
podziałem na dni i pojazdy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówek

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według kursówek, dat, pojazdów

Kolumny:

Kursówka

Data

Pojazd

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych
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Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK PRZYSTANKÓW

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki
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Sortowanie:

według przystanków

Kolumny:

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki
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Sortowanie:

według przystanków, słupków

Kolumny:

Przystanek

Słupek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Linie - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki
oraz linie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór linii

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Wybrane linie

Sortowanie:

według przystanków, linii

Kolumny:

Przystanek

Linia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Linie - warianty tras

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki
oraz linie w rozbiciu na warianty tras.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór linii

wybór wariantu tras

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według przystanków, wariantów tras

Kolumny:

Przystanek

Linia

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki
oraz kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, kursów

Kolumny:

Przystanek

Kurs

Linia

Wariant

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem
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Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na przystanki
oraz kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, kursówek
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Kolumny:

Przystanek

Kursówka

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK TYPÓW DNI

Zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Linie - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni oraz
linie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór linii

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Wybrane linie

Sortowanie:
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według typów dni, linii

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Linie - warianty tras

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni oraz
linie z podziałem na warianty tras.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór linii

wybór wariantów tras

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Sortowanie:

według typów dni, linii, wariantów tras

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Wariant trasy

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na typy dni oraz
kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór kursówek

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Wybrane kursówki
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Sortowanie:

według typów dni, kursówek

Kolumny:

Typ dnia

Kursówka

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK DNI

 _________________________________________________________________________



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  959  

ANALIZY TEKSTOWE

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowań i sprzedaży biletów w danym okresie w rozbiciu na
dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Sortowanie:

według dni

Kolumny:

Dzień

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK GODZIN

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowań i sprzedaży biletów w danym okresie w rozbiciu na
godziny.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu
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Wybrane godziny

Sortowanie:

według godzin

Kolumny:

Godzina

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:
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WYDRUK ODCINKA TRASY

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na odcinki trasy
w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków 

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrany odcinek trasy

Sortowanie:

według przystanków

Kolumny:

Przystanek

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy
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Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na odcinki trasy z
podziałem na linie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków 

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrany odcinek trasy

Wybrane linie

Sortowanie:

według przystanków, linii, wariantów tras
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Kolumny:

Przystanek

Linia

Wariant

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

Kursy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na odcinki trasy z
podziałem na kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków 

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrany odcinek trasy

Wybrane kursy

Sortowanie:

według przystanków, linii, wariantów, kursów

Kolumny:

Przystanek

Linia

Wariant

Kurs

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe
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Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK POJAZDÓW

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na pojazdy w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór pojazdów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane pojazdy

Sortowanie:

według pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Liczba przejazdów

Liczba kursów

Skasowań papierowych
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Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Kilometry

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Kilometry

Przykład wydruku:

Dni i kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na pojazdy w
rozbiciu na dni i kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór pojazdów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane pojazdy
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Sortowanie:

według pojazdów, dni, kursówek

Kolumny:

Pojazd

Dzień

Kursówka

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Podsumowania:

Skasowań papierowych

Skasowań elektronicznych - portmonetka

Skasowań elektronicznych - terminowe

Sprzedanych u kierowcy

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK NOMINAŁÓW

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy

Kolumny:

Taryfa

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na linie.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, linii

Kolumny:

Taryfa

Linia

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  971  

ANALIZY TEKSTOWE

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, kursówki

Kolumny:

Taryfa

Kursówka

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:
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Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, kursówki, kursu

Kolumny:

Taryfa

Kursówka

Kurs

Linia
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Wariant

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na typy dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, typu dnia

Kolumny:

Taryfa

Typ dnia

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na przystanki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, przystanku

Kolumny:

Taryfa

Przystanek

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:
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Strefy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na strefy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, strefy

Kolumny:

Taryfa
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Strefa

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Godziny

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na nominały ze
względu na godziny.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane nominały

Sortowanie:

według taryfy, godzin

Kolumny:

Taryfa
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Godziny

Portmonetka

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Portmonetka

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

WYDRUK RODZAJÓW ULG

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg
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Sortowanie:

według rodzaju ulgi

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na linie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, linii

Kolumny:
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Rodzaj ulgi

Linia

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, kursówki
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Kolumny:

Rodzaj ulgi

Kursówka

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny
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Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, kursówki, kursu, linii

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Kursówka

Kurs

Linia

Wariant

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na typy dni.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, typu dnia

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Typ dnia

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na przystanki.

Parametry:
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wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, przystanku

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Przystanek

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Strefy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na strefy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, strefy

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Strefa

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Godziny

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kwotę skasowanych i sprzedanych biletów w rozbiciu na rodzaje ulg ze
względu na godziny.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane rodzaje ulg

Sortowanie:

według rodzaju ulgi, godzin

Kolumny:

Rodzaj ulgi

Godziny

Terminowe

Doładowań

Razem

Podsumowania:

Terminowe

Doładowań

Razem

Przykład wydruku:

Sprzedaż/Karty/Skasowania1.1.3

Wydruki skasowań pochodzących z pojazdów (analiza raportów z autokomputerów SRG-
3000) 
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Bilety ogółem

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe zestawienie sprzedaży biletów z kasy VAT , kart
elektronicznych zgodnie z ustaloną tabelą taryfową dla kasy Vat i kasownika.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według typu

Kolumny:

Typ

Kod taryfy

Bilet

Ilość

Cena

Wartość

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Bilety na liniach
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe zestawienie sprzedaży biletów z kasy VAT , kart
elektronicznych podzielonych na linie.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

L.p

Linia

Typ

Kod taryfy

Bilet

Ilość

Cena

Wartość

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

SZCZEGÓŁOWY WYDRUK:
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 WYDRUK OGÓLNY:

Bilety na pojazdach

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe zestawienie sprzedaży biletów z kasy VAT , kart
elektronicznych podzielonych na pojazdy.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według NB pojazdu
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Kolumny:

L.p

NB pojazdu

Typ

Kod taryfy

Bilet

Ilość

Cena

Wartość

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

SZCZEGÓŁOWY WYDRUK:

 WYDRUK OGÓLNY:
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Bilety na kursach

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe zestawienie sprzedaży biletów z kasy VAT , kart
elektronicznych podzielonych na kursy.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według Linii

Kolumny:

L.p

Linia

Godzina kursu

Typ

Kod taryfy

Bilet

Ilość

Cena

Wartość

Podsumowania:

Ilość 

Wartość

Przykład wydruku:
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SZCZEGÓŁOWY WYDRUK:

 WYDRUK OGÓLNY:

Skasowania nietypowe1.1.4

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania nietypowe biletów.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według numeru karty, daty

Kolumny:

Numer karty

Data

Godzina

Linia

Strefa

Przystanek

Skasowanie nietypowe

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Bramka -  ilość pasażerów1.2

Wydruki te służą analizie ilości pasażerów na podstawie pomiaru z bramki zliczającej.

Wydruki bramki - pasażerowie na kursach w dniu1.2.1

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na kursach w wybranym dniu

Parametry:

wybór dnia

Filtracje:

Wybrane parametry filtracji 

Sortowanie:

według daty, numeru kursówki

Kolumny:

Kursówka

Pojazd

Lp

Data

Numer kursówki

Kurs - Linia

Kurs - Numer

Pojazd Numer Boczny

Godzina planowana

Nazwa przystanku
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Godzina wykonana

Wsiadło ilość

Wysiadło ilość

Ilość osób

Podsumowania:

Wsiadło ilość

Wysiadło ilość

Ilość osób

Przykład wydruku:

Linie1.2.2

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na liniach w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Linia

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

Wsiadło
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Wysiadło

Podsumowania:

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

wsiadło

Wysiadło

Przykład wydruku:

Linie - szczegółowy1.2.3

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na liniach w zadanym okresie w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Typy dni - Wsiadło

Typy dni - Wysiadło

Razem - Wsiadło

Razem - Wysiadło
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Podsumowania:

Razem - Wsiadło

Razem - Wysiadło

Przykład wydruku:

Linie - typy dni1.2.4

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na liniach dla typów dni w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według numeru linii, typów dni

Kolumny:

Typy dni - Wsiadło

Typy dni - Wysiadło

Razem - Wsiadło

Razem - Wysiadło

Podsumowania:

Typy dni - Wsiadło

Typy dni - Wysiadło

Razem - wsiadło

Razem - wysiadło



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  997  

ANALIZY TEKSTOWE

Przykład wydruku:

Linie - dni tygodnia1.2.5

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na liniach dla dni tygodnia w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Dzień tygodnia - Wsiadło

Dzień tygodnia - Wysiadło

Razem - Wsiadło

Razem - Wysiadło

Podsumowania:

Dzień tygodnia - Wsiadło

Dzień tygodnia - Wysiadło

Razem - Wsiadło

Razem - Wysiadło

Przykład wydruku:
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Linie - warianty - trasy1.2.6

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na trasach linii w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu

Kolumny:

Linia

Wariant

Przystanek

Numer/słupek

Droga przejechana

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

Podsumowania:

Droga przejechana

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

Przykład wydruku:
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Kursówki1.2.7

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na kursówkach w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według kursówki

Kolumny:

Kursówka

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Podsumowania:

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przykład wydruku:
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Kursówki - szczegółowy1.2.8

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na kursówkach w zadanym okresie w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według kursówki, kursu

Kolumny:

Kursówka

Kurs

Wariant

Przystanek

Numer/słupek

Droga przejechana

Wsiadło

Wysiadło

Podsumowania:

Droga przejechana

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

Przykład wydruku:
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Kursówki - kursy - trasy1.2.9

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na trasach kursówek w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według kursówki, kursu

Kolumny:

Kursówka

Kurs

Wariant

Przystanek

Numer/słupek

Droga przejechana

Wsiadło

Wysiadło

Podsumowania:
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Droga przejechana

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

Przykład wydruku:

Pojazdy1.2.10

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów w pojazdach w zadanym okresie.Kursówka.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według pojazdu

Kolumny:

Pojazd

Droga przejechana
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Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Podsumowania:

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Przykład wydruku:

Pojazdy - linie1.2.11

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów w pojazdach dla linii w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według pojazdu, linii
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Kolumny:

Pojazd

Linia

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Podsumowania:

Droga przejechana

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Przykład wydruku:

Przystanki1.2.12

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na przystankach w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu
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wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według przystanku

Kolumny:

Przystanek

Numer/słupek

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

W pojeździe

Podsumowania:

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

W pojeździe

Przykład wydruku:

Przystanki - linie1.2.13

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na przystankach na linii w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu
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wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według przystanku

Kolumny:

Przystanek

Numer/słupek

W godzinach

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

W pojeździe

Podsumowania:

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

W pojeździe

Przykład wydruku:

Przystanki - godziny1.2.14

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów na przystankach w godzinach w zadanym okresie.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według przystanku, godzin

Kolumny:

Przystanek

Numer/słupek

W godzinach

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

W pojeździe

Podsumowania:

Przejazdów

Wsiadło

Wysiadło

W pojeździe

Przykład wydruku:

Gminy1.2.15

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów w gminach w zadanym okresie.
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Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według gmin

Kolumny:

Gmina

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Podsumowania:

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Przykład wydruku:

Gminy - linie1.2.16

Opis:

Wydruk przedstawia potoki pasażerów w gminach dla linii w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według gmin, linii

Kolumny:
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Gmina

Linia

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Podsumowania:

Przejazdów

Kursów

Wsiadło

Wysiadło

Przewiezionych

Przykład wydruku:
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Pojazdy z bramkami na kursówkach1.2.17

Opis:

Wydruk przedstawia pojazdy z bramkami na kursówkach w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór warunków filtracji

Sortowanie:

według pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Punktualność1.3

Wydruk odchylenia w realizacji zadań1.3.1

Opis:

Wydruk przedstawia odchylenia w realizacji zadań w danym dniu.

Parametry:

wybór dnia

Z dojazdami, zjazdami lub bez

wybór raportowania wydruku

wybór parametrów wydruku

Filtracje:
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Wybrane daty okresu

Wybrane typy dni

Wybrane dni tygodnia

Wybrane linie

Wybrane kursówki

Wybrane kierunki

Wybrane warianty trasy

Wybrane odcinki trasy

Wybrane przedziały czasowe

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Kursówka

Plan. Od godz

Plan. Do godz

Planowana droga

Kierunek kursu

Pojazd NB

Numer rejestracyjny pojazdu

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Wykonano Od godz

Wykonano Do godz

Wykonana droga

Odchylenie, Pętla

Linia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Niewykonane kursy1.3.2

Opis:

Wydruk przedstawia niewykonane kursy w zadanym okresie.

Parametry:

wybór okresu

Z dojazdami, zjazdami lub bez

wybór raportowania wydruku

wybór parametrów wydruku

Filtracje:

Procent niewykonanych kursów

Sortowanie:

według numeru kursu

Kolumny:

Lp

Kurs

Opis kierunku

Kursówka

Linia

Wariant

Ile niewykonanych przystanków

% niewykonanych przystanków

Ile niewykonanych kilometrów

% niewykonanych kilometrów

Wyjaśnienia

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:

Wydruk kursy poza rozkładem1.3.3

Opis:

Wydruk przedstawia kursy poza rozkładem w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

L.p

Data

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Numer rejestracyjny pojazdu

Pojazd

Kursówka

Wyjazd

Droga wykonana

Wykonano Od godz

Wykonano Do godz

Czas wykonania

Podsumowania:

Droga wykonana

Czas wykonania

Przykład wydruku:
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Wydruk kursy awaryjne1.3.4

Opis:

Wydruk przedstawia kursy awaryjne w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

L.p

Data

Awaria

Opis awarii

Numer ewidencyjny

Pojazd

Kursówka/Wyjazd

Droga

Od godz

Do godz

Czas

Podsumowania:

Droga 

Czas 

Przykład wydruku:
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Punktualność1.3.5

Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których można określić analizę
punktualności według różnych kryteriów (linii, kursówek, pojazdów, kierowców, typów dni,
przystanków).

LINIE

Zbiorczy

Szczegółowy

Wariant trasy

Kursy

Kursy - dni

Typy dni

Wariant trasy - szczegółowy

Kursy - szczegółowy

KURSÓWKI

Zbiorczy

Szczegółowy

Kursy

Linie

POJAZDY

Zbiorczy

Szczegółowy

KIEROWCY

Zbiorczy

Szczegółowy

Dni

TYPY DNI

Zbiorczy

Szczegółowy

Przystanki

Kursówki

PRZYSTANKI

Zbiorczy

Szczegółowy

Słupki

Słupki - szczegółowy

Linie
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Linie - szczegółowy

LINIE

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii

Kolumny:

Linia

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość
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Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór parametrów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1018  

ANALIZY TEKSTOWE

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, daty

Kolumny:

Linia

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienia

Przyspieszenia

Przystanek

Kierowca - numer ewidencyjny

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Wariant trasy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz warianty trasy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu

Kolumny:
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Linia

Wariant

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Kursy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz kursy.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, Wariantu, numeru kursu

Kolumny:

Linia

Wariant

Typ dnia

Numer kursu/Godz rozpoczęcia

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:
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Kursy - dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz kursy i dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według daty, kursu
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Kolumny:

Data

Kurs

Linia

Wariant

Opis trasy

Kursówka

Ilość przystanków

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Typy dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz typy dni.

Parametry:
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wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru linii, typu dnia

Kolumny:

Linia

Typ dnia

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:
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Wariant trasy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz warianty tras w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór przystanków

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras
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Wybrane przystanki

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu

Kolumny:

Linia

Wariant

Przystanek

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Wariant trasy - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz warianty tras w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór przystanków



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1027  

ANALIZY TEKSTOWE

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Trasa - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz warianty tras i
trasę.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór przystanków

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

Wybrane warianty tras

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu

Kolumny:
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Przystanek

Wariant

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz kursy w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursów
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wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, wariantu kursu, kursu

Kolumny:

Linia

Wariant

Typ dnia

Kurs

Przystanek

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:
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Kursy - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na linie oraz kursy w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór linii

wybór kursów

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane linie

wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru linii, daty, kursu

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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KURSÓWKI

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kursówki w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówki

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Kursówka
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Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kursówki w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówki

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według numeru kursówki

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1036  

ANALIZY TEKSTOWE

Kursy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kursówki oraz kursy w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówki

wybór kursów

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane kursy

Sortowanie:

według numeru kursówki, kursu
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Kolumny:

Kursówka

Kurs

Linia

Wariant

Typ dnia

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Kursy - szczgółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kursówki oraz kursy w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówki

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Sortowanie:

według numeru kursówki, kursu

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Linie - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kursówki oraz linie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówki

wybór linii

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru kursówki, linii

Kolumny:
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Kursówka

Linia

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Linie - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kursówki oraz linie w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kursówki

wybór linii

wybór parametrów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1041  

ANALIZY TEKSTOWE

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane kursówki

Wybrane linie

Sortowanie:

według numeru kursówki, linii

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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POJAZDY

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na pojazdy w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór pojazdów

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane pojazdy

Sortowanie:

według pojazdu

Kolumny:
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Pojazd

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na pojazdy w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór pojazdów

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane pojazdy

Sortowanie:

według pojazdu

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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KIEROWCY

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kierowców w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kierowcy

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrani kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Kierowca - Imię i nazwisko
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Kierowca - numer ewidencyjny

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kierowców w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kierowców

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:
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Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrani kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dni

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na kierowców oraz dni.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór kierowcy

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrani kierowcy

Sortowanie:

według kierowców

Kolumny:

Kierowca 

Dzień

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:
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TYPY DNI

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na typy dni w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia
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Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na typy dni w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni
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wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Przystanek

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Przystanki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na typy dni oraz przystanki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia
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Przystanek

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na typy dni oraz kursówki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór typów dni

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane typy dni

Sortowanie:

według typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Kursówka

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:
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PRZYSTANKI

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na przystanki w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki
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Sortowanie:

według przystanków

Kolumny:

Przystanek

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na przystanki w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, daty

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Słupki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na przystanki oraz słupki.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, słupków

Kolumny:
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Przystanek

Numer słupka

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Słupki - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na przystanki oraz słupki w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór parametrów
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wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Sortowanie:

według przystanków, słupków

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na przystanki oraz linie.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór linii

wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Wybrane linie

Sortowanie:

według przystanków, linii
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Kolumny:

Przystanek

Linia

Opóźnienia - Ilość

Opóźnienia - Średnia

Przyspieszenia - Ilość

Przyspieszenia - Średnie

Podsumowania:

Opóźnienia - ilość

Przyspieszenia - ilość

Przykład wydruku:

Linie - szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia punktualność w danym okresie w rozbiciu na przystanki oraz linie w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu

wybór zakresu godzin

wybór przystanków

wybór linii
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wybór parametrów

wybór wydruku

Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane godziny

Wybrane przystanki

Wybrane linie

Sortowanie:

według przystanków, linii

Kolumny:

Data

Godzina wg RJ

Godzina odjazdu

Opóźnienie

Przyspieszenie

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię kierowcy

Pojazd

Typ dnia

Kursówka

Linia

Wariant trasy

Kurs

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Punktualność1.3.6

Opis:

Po wybraniu zakresu przyspieszenia i opóźnienia następuje generowanie wydruku.

Parametry:

wybór okresu

wybór przystanków

wybór zakresu drukowanych danych 

wybór parametrów filtracji

wybór czasu granicznego opóźnienia/przyspieszenia 
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Filtracje:

Wybrane daty okresu

Wybrane przystanki

Wybrany zakres drukowanych danych

Wybrany czas graniczny

Sortowanie:

według data, kursówka, lp kursu

Kolumny:

Data

Kursówka

Lp kursu

Linia

Wariant

Pojazd

Kierowca

Numer przystanku/słupka

Od przystanku

Numer przystanku/słupka

Do przystanku

Godzina planowana

Godzina wykonana

Opóźnienie/Przyspieszenie

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wydruki różnice drogi i kursu1.3.7

Wydruk kursy o różnicy drogi wykonanej

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kursy o różnicy drogi wykonanej w danym okresie.
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Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

podajemy zakres procentowy różnic w drodze

Sortowanie:

kolejność sortowania

Kolumny:

L.p

Data

Plan NE/Zm

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Numer rejestracyjny

Pojazd

Kursówka/Wyjazd

Linia/V

Godz. Plan.

Godz. Wykonana

Droga Plan.

Droga Wykonana

Podsumowania:

brak 

Przykład wydruku:
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Wydruk zblokowanie kasowników(wszystkie)1.3.8

Opis:

Wydruk przedstawia zablokowania kasowników w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

kolejność sortowania

Kolumny:

L.p

Data

Zablok. Kas.

Odblok. Kas.

Czas

NB Pojazdu

Kursówka

Podsumowania:

brak 

Przykład wydruku:
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Wydruk zblokowanie i odblokowanie kasownika(wybrane)1.3.9

Opis:

Wydruk przedstawia wybrane zablokowania i odblokowania kasowników w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

wybór zablokowanych kasowników

wybór czasu blokady

Sortowanie:

kolejność sortowania
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Kolumny:

L.p

Data

Zablok. Kas.

Odblok. Kas.

Czas

NB Pojazdu

Kursówka

Podsumowania:

brak 

Przykład wydruku:

Wydruk zblokowanie i odblokowanie kasownika(miejsca)1.3.10

Opis:

Wydruk przedstawia zablokowania i odblokowania kasowników (miejsca) w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

wybór zablokowanych kasowników

wybór czasu blokady
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Sortowanie:

kolejność sortowania

Kolumny:

L.p

Data

Pojazd

Kursówka

Linia

Zablokowania kasowników/Odblokowania kasowników

o Godz
o Nr Przystanku
o Nazwa Przystanku
o Nr Kontr.

Czas blokady

Podsumowania:

brak 

Przykład wydruku: 
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Średnie czasy, odległości i prędkości1.4

Dla linii1.4.1

Trasa - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie według trasy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

wybór okresu i godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór pojazdu

Sortowanie:

według linii, od przystanku

Kolumny:

Linia

Od przystanku

Do przystanku

Droga -  wg Rozkładu Jazdy

Droga - pomiar

Czas - wg Rozkładu Jazdy

Czas - pomiar

Prędkość - wg Rozkładu Jazdy

Prędkość - pomiar

Przejazdów 

Podsumowania:

brak 

Przykład wydruku:
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Trasa szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie według trasy w zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

wybór okresu i godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór pojazdu

Sortowanie:

według linii, wariantu, od przystanku
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Kolumny:

Linia

Od przystanku

Do przystanku

Droga -  wg Rozkładu Jazdy

Droga - pomiar

Czas - wg Rozkładu Jazdy

Czas - pomiar

Prędkość - wg Rozkładu Jazdy

Prędkość - pomiar

Przejazdów 

Podsumowania:

Droga

Czas

Przykład wydruku:
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Dzień tygodnia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie według dni tygodnia.

Parametry:

wybór okresu i godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór pojazdu

Sortowanie:

według linii, wariantu, od przystanku
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Kolumny:

Linia

Od przystanku

Do przystanku

Droga -  wg Rozkładu Jazdy

Droga - pomiar

Czas - wg Rozkładu Jazdy

Czas - w dni tygodnia

Prędkość - wg Rozkładu Jazdy

Prędkość - w dni tygodnia

Przejazdów 

Podsumowania:

Droga

Czas

Przykład wydruku:

Typ dnia

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie według typu dnia.

Parametry:

wybór okresu i godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór pojazdu

Sortowanie:

według linii, wariantu, od przystanku

Kolumny:

Linia

Od przystanku

Do przystanku

Droga -  wg Rozkładu Jazdy

Droga - pomiar

Czas - wg Rozkładu Jazdy

Czas - PN

Czas - SN

Czas - WN

Prędkość - wg Rozkładu Jazdy

Prędkość - PN

Prędkość - SN

Prędkość - WN

Przejazdów 

Podsumowania:

Droga

Czas

Przykład wydruku:
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Godziny

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie według godzin.

Parametry:

wybór okresu i godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór pojazdu

wybór interwału godzinowego
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Sortowanie:

według linii, wariantu, od przystanku

Kolumny:

Linia

Od przystanku

Do przystanku

Droga -  wg Rozkładu Jazdy

Droga - pomiar

Czas - wg Rozkładu Jazdy

Czas - pomiar co minutę

Podsumowania:

Droga

Czas

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie według pojazdów.

Parametry:
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wybór okresu i godzin

wybór linii

wybór wariantu trasy

wybór pojazdu

Sortowanie:

według linii, wariantu, pojazdu, od przystanku

Kolumny:

Linia

Od przystanku

Do przystanku

Droga -  wg Rozkładu Jazdy

Droga - pomiar

Czas - wg Rozkładu Jazdy

Czas - pomiar

Prędkość - wg Rozkładu Jazdy

Prędkość - pomiar

Przejazdów 

Podsumowania:

Droga

Czas

Przykład wydruku:
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Dla kursówek1.4.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie średnich czasów i odległości między przystankami w danym
okresie dla kursówek.

Parametry:

wybór okresu i godzin

wybór kursówki

Sortowanie:

według kursówki, daty

Kolumny:

Kursówka

Data

Lp kursu

Linia

Kierunek

Pojazd

Przystanek 1

Przystanek 2
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Godzina 1 wg RJ

Godzina 2 wg RJ

Godzina 1 wykonania

Godzina 2 wykonania

Czas PP wg RJ

Czas PP wykonania

Różnica

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Eksploatacja pojazdów1.5

Wydruki grupy służą ułatwieniu odszukania przekroczenia najważniejszych z punktu widzenia
poprawnej eksploatacji pojazdów, parametrów jazdy i pracy pojazdu jak: prędkość jazdy
pojazdu, temperatura płynu chłodzącego czy spadek ciśnienia oleju.

Przekroczenia Temperatury Maksymalnej1.5.1

WYDRUK JEST DOSTĘPNY JEŚLI SYSTEM MUNICOM WSPÓŁPRACUJE Z
AUTOKOMPUTERAMI W WERSJI AUTOBUSOWEJ.

Opis:

Wydruk przedstawia przekroczenia temperatury maksymalnej w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór filtracji

wybór przekroczenia temperatury
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Sortowanie:

według daty, godziny

Kolumny:

L.p

Data

Godzina

Numer rejestracyjny

Pojazd

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Temperatura

Obroty maksymalne

Obroty minimalne

  

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Spadki Ciśnienia Oleju1.5.2

WYDRUK JEST DOSTĘPNY JEŚLI SYSTEM MUNICOM WSPÓŁPRACUJE Z
AUTOKOMPUTERAMI W WERSJI AUTOBUSOWEJ.

Opis:

Wydruk przedstawia spadki ciśnienia oleju w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór filtracji

wybór wartości ciśnienia i obrotów

Sortowanie:

według daty, godziny

Kolumny:

L.p

Data

Godzina

Numer rejestracyjny

Pojazd

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Ciśnienie oleju

Obroty

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1084  

ANALIZY TEKSTOWE

Gwałtowne przyśpieszenia i hamowania1.5.3

Opis:

Wydruk przedstawia gwałtowne przyśpieszenia i hamowania w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór filtracji

wybór zestawienia na wydruku

Sortowanie:

według daty, godziny

Kolumny:

L.p

Data

Godzina

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Numer rejestracyjny

Pojazd

Kursówka

Zdarzenie
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Okresowe pomiary parametrów technicznych1.5.4

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe pomiary parametrów technicznych w danym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór filtracji

Sortowanie:

według daty, czasu

Kolumny:

Pojazd

Data

Czas

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Maksymalna prędkość

Temperatura cieczy chłodzącej

Poziom paliwa %

Temperatura przestrzeni pasażerskiej

Temperatura zewnętrzna
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Temperatura oleju

Napięcie baterii

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Okresowe pomiary parametrów technicznych_21.5.5

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe pomiary parametrów technicznych.

Parametry:

wybór okresu i zakresu godzin

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według daty i czasu

Kolumny:

Pojazd

Data 

Czas

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Obroty silnika minimalne

Obroty silnika maksymalne

Ciśnienie oleju minimalne

Ciśnienie oleju maksymalne

Temperatura chłodziwa

Poziom paliwa

Napięcie SRG
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Napięcie pojazdu

Napięcie burty

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Diagnostyka parametrów technicznych1.5.6

Opis:

Wydruk przedstawia diagnostykę parametrów technicznych w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

Sortowanie:

według pojazdu

Kolumny:

Pojazd

Obroty silnika maksymalne

Obroty silnika minimalne

Ciśnienie oleju maksymalne

Ciśnienie oleju minimalne

Temperatura chłodziwa

Poziom paliwa

Napięcie SRG

Napięcie pojazdu

Napięcie burty

Grzanie (on/off)

Klima (on<off)

Neutral (on/off)
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Przekroczenie wartosci parametrów technicznych1.5.7

Opis:

Wydruk przedstawia przekroczenie wartośći parametrów technicznych w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według kierowcy

według pojazdu

Kolumny:

Kierowca

Pojazd

Data 

Godzina

Wartość parametru
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyki częstości zdarzeń raportów1.6

Wydruki tej grupy tworzone są w oparciu o dane zebrane z raportów jazdy wszystkich
pojazdów we wskazanym okresie od dnia - do dnia , prezentuje dane statystyki zdarzeń
załączania obwodów.

Do zdarzeń należą:
Ogrzewanie
Agr ogrzewania
Klimatyzacja
Agr klimatyzacji
Retarder
Neutral
Silnik
Słaby akumulator

Sczegółowe zdarzenia załączenia1.6.1

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółowe zdarzenia załączenia w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według daty, godziny
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Kolumny:

L.p

Data

Godzina

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Numer rejestracyjny

Pojazd

Kursówka

Zdarzenie

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Szczegółowe okresy załączeń obwodów1.6.2

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółowe okresy załączeń obwodów w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według pojazdu

Kolumny:

L.p

Pojazd

Od daty

Od godziny
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Do daty

Do godziny

Numer ewidencyjny kierowcy

Kursówka

Czas zdarzenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyka załączeń obwodów dla pojazdów1.6.3

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę załączeń obwodów dla pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

wybór kolejności sortowania

Kolumny:

L.p
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Numer rejestracyjny

Pojazd

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Ilość załączeń

Czas załączenia

Czas wyłączenia

Śr. czas załączenia

Śr. czas wyłączenia

Min. czas załączenia

Max. czas załączenia

Min. czas wyłączenia

Max. czas wyłączenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyka załączeń obwodów dla kierowców1.6.4

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę załączeń obwodów dla kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

wybór kolejności sortowania
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Kolumny:

L.p

Numer ewidencyjny kierowcy

Ilość załączeń

Czas załączenia

Czas wyłączenia

Śr. czas załączenia

Śr czas wyłączenia

Min. czas załączenia

Max. czas załączenia

Min. czas wyłączenia

Max. czas wyłączenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyka załączeń obwodów dla kursówek1.6.5

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę załączeń obwodów dla kursówek w wybranym okresie.

Parametry:
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wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

wybór kolejności sortowania

Kolumny:

L.p

Kursówka

Ilość załączeń

Czas załączenia

Czas wyłączenia

Śr. czas załączenia

Śr. czas wyłączenia

Min. czas załączenia

Max. czas załączenia

Min. czas wyłączenia

Max. czas wyłączenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Statystyki zdarzeń cyfrowych1.7

Wydruki tej grupy tworzone są w oparciu o dane zebrane z raportów jazdy wszystkich
pojazdów we wskazanym okresie od dnia - do dnia , prezentuje dane statystyki zdarzeń
cyfrowych.

Szczegółowe zdarzenia załączenia1.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółowe zdarzenia załączenia w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według daty, godziny

Kolumny:

L.p

Data

Godzina

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Numer rejestracyjny

Pojazd

Kursówka

Zdarzenie

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Szczegółowe okresy załączeń obwodów1.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia szczegółowe okresy załączeń obwodów w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według pojazdu

Kolumny:

L.p

Pojazd

Od daty

Od godziny

Do daty

Do godziny

Numer ewidencyjny kierowcy

Kursówka

Czas zdarzenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyka załączeń obwodów dla pojazdów1.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę załączeń obwodów dla pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według pojazdu
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Kolumny:

L.p

Numer rejestracyjny

Pojazd

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Ilość załączeń

Czas załączenia

Czas wyłączenia

Średni czas załączenia

Średni czas wyłączenia

Minimalny czas załączenia

Maksymalny czas załączenia

Minimalny czas wyłączenia

Maksymalny czas wyłączenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyka załączeń obwodów dla kierowców1.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę załączeń obwodów dla kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

numeru ewidencyjnego kierowcy
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Kolumny:

L.p

Numer ewidencyjny kierowcy

Ilość załączeń

Czas załączenia

Czas wyłączenia

Średni czas załączenia

Średni czas wyłączenia

Minimalny czas załączenia

Maksymalny czas załączenia

Minimalny czas wyłączenia

Maksymalny czas wyłączenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Statystyka załączeń obwodów dla kursówek1.7.5

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę załączeń obwodów dla kursówek w wybranym okresie.

Parametry:

wybór okresu

wybór parametrów wydruku

Sortowanie:

według kursówki

Kolumny:

L.p

Kursówka

Ilość załączeń
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Czas załączenia

Czas wyłączenia

Średni czas załączenia

Średni czas wyłączenia

Minimalny czas załączenia

Maksymalny czas załączenia

Minimalny czas wyłączenia

Maksymalny czas wyłączenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Zużycie paliwa1.8

Wykresy przedstawiają zarejestrowane paliwa w trybie ciągłym (nawet przy wyłączonym
autokomputerze).

Pojazd mierzy poziom paliwa nawet przy wyłączonym autokomputerze przez zamontowanie
specjalnego modułu rejestrującego.

Stan paliwa raportowany jest co 5min.

Wykres przedstawia dane jednego pojazdu za jedną dobę (można wybrać zakres kilku dni,
wtedy wygenerowana zostanie odpowiednia liczba wykresów).

Na osi poziomej wykresu znajduje się czas pracy pojazdu w formacie gg:mm.

Na osi pionowej znajdują się poszczególne wartości parametrów technicznych (dla paliwa oś
może być skalowana w wartościach zmierzonych przez autokomputer lub w litrach jak
przeliczy program).

Na wykresie w dolnej części pojawiają się także czasy załączeń silnika do porównania ze
stanem paliwa.
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Zużycie paliwa1.8.1

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w danym dniu.

Parametry:

wybór dnia

Sortowanie:

według numeru bocznego pojazdu

Kolumny:

Lp

Numer Boczny pojazdu

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Licznik początkowy

Licznik końcowy

Zużycie

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Zużycie paliwa1.8.2

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w wybranym okresie w postaci danych zawartych w tabeli
jak również w postaci graficznej za pomocą wykresu.

Parametry:

wybór okresu

wybór pojazdu

Sortowanie:

według numeru bocznego pojazdu

Kolumny:
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Pojazd

Godzina

Napięcie burty

Napięcie zbiornika 1

Napięcie zbiornika 2

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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ANALIZY GRAFICZNE

Raporty wchodzący w skład analizy przeznaczonego do graficznej prezentacji danych
zawierających informacje o pracy wybranego pojazdu w wybranym dniu. Dane prezentowane
w programie dotyczą parametrów technicznych mierzonych podczas jazdy pojazdu oraz
danych dotyczących punktualności jazdy pojazdu, czyli porównaniu zadanego planu z
wykonaniem go przez pojazd. Dane na podstawie których tworzone są wykresy pochodzą z
raportów zarejestrowanych podczas pracy pojazdów przez autokomputery produkcji firmy
R&G.

Program umożliwia przeglądanie następujących rodzajów wykresów:

wykres parametrów technicznych pojazdu 

wykres punktualności jazdy pojazdu w odniesieniu do czasu pracy pojazdu

wykres punktualności jazdy pojazdu na poszczególnych kursach w odniesieniu do
przystanków kursu

wykres histogramu prądu (tylko dla pojazdów elektrycznych)

WYKRES PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU1

Wykres parametrów technicznych przedstawia w graficzny sposób przebiegi parametrów
technicznych mierzonych podczas całego dnia pracy pojazdu.

W przypadku pojazdów spalinowych istnieje możliwość obserwowania przebiegów:

obrotów maksymalnych i minimalnych silnika

ciśnienia maksymalnego i minimalnego oleju temperatury cieczy chłodzącej

poziomu paliwa

napięcia akumulatora

W przypadku pojazdów elektrycznych istnieje możliwość obserwowania przebiegów:

zużycia energii elektrycznej

napięcia trakcji (maksymalne, minimalne i średnie)

napięcia akumulatorów poszczególnych wagonów

napięcia burty
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WYKRES PUNKTUALNOŚCI JAZDY POJAZDU2

Wykres punktualności jazdy przedstawia porównanie planowanego rozkładu jazdy pojazdu z
jego rzeczywistym wykonaniem w odniesieniu do osi czasowej (czasu pracy). Na wykresie
przedstawiane są następujące elementy:

kurs planowany i wykonany

kursy poza rozkładem

pojedynczy przejazd kursu

droga planowana i wykonana przez pojazd na zaznaczonym przejeździe

odchylenie od RJ na zaznaczonym przejeździe

ilość pasażerów znajdujących się w pojeździe na przejeździe

prędkość planowaną i rzeczywistą przejazdu

prędkość max. przejazdu (tylko pojazdy elektryczne)

zużycie energii elektrycznej na przejeździe (tylko pojazdy elektryczne)

napięcie minimalne trakcji na przystanku początkowym przejazdu (tylko pojazdy
elektryczne) 

WYKRES PUNKTUALNOŚCI JAZDY POJAZDU NA POJEDYNCZYM KURSIE3

Wykres punktualności jazdy na wybranym pojedynczym kursie przedstawia porównanie
planowanego rozkładu jazdy pojazdu z jego rzeczywistym wykonaniem w odniesieniu do osi
przedstawiającej kolejne przystanki kursu. Na wykresie przedstawiane są następujące
elementy:

pojedynczy przejazd kursu

droga planowana i wykonana przez pojazd na zaznaczonym przejeździe

odchylenie od RJ na zaznaczonym przejeździe

ilość pasażerów znajdujących się w pojeździe na przejeździe

prędkość planowaną i rzeczywistą przejazdu

prędkość max. przejazdu (tylko pojazdy elektryczne)

zużycie energii elektrycznej na przejeździe (tylko pojazdy elektryczne)

napięcie minimalne trakcji na przystanku początkowym przejazdu (tylko pojazdy
elektryczne)
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HISTOGRAM PRĄDU4

Wykres histogramu prądu przedstawia dostępny jest tylko dla pojazdów posiadających
napęd elektryczny (tramwaj, trolejbus). Zawiera informację o czasie poboru poszczególnych
zakresów prądowych z sieci trakcyjnej.
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CENTRUM NADZORU RUCHU

Oprogramowanie Centrum Nadzoru Ruchu (CNR) stanowi kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem flotą komunikacji miejskiej.
Umożliwia wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych, nadzór
pojazdów wykonujących określone zadania na liniach a także sterowanie urządzeniami
przystankowymi informującymi pasażerów o odjazdach pojazdów. Wszystkie informacje
dostępne w CNR wypracowywane są na podstawie komunikatów napływających drogą
radiową lub przy użyciu komunikacji GPRS z autokomputerów (produkcji firmy R&G)
zamontowanych na pojazdach. 

Oprogramowanie Centrum Nadzoru Ruchu składa się z następujących modułów.: 

OTR - Moduł Obsługi Transmisji Radiowej 

RKP - Moduł Rozgłaszania Komunikatów 

OPP - Moduł Obliczania Pozycji Pojazdów 

PIP -  Moduł Przetwarzania Informacji Przystankowej 

ARC - Moduł Archiwizujący 

SRV - Moduł Nadzorujący 

WIP - Moduł Wizualizacji Informacji o Pojazdach 

Za wyjątkiem modułu WIP wszystkie modułu pracują bez ingerencji operatora. W przypadku
awarii któregoś z modułów bądź maszyny, na której pracują moduły następuje automatyczne
przełączenie zadań na sprawne maszyny. 
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FUNKCJE SYSTEMU1

OTR - MODUŁ OBSŁUGI TRANSMISJI RADIOWEJ

Głównym zadaniem Modułu Obsługi Transmisji Radiowej jest Zapewnienie interfejsu z
urządzeniem komunikacyjnym wykorzystywanym do transmisji danych z pojazdami.
Modułowa budowa umożliwia wykorzystanie wielu rozwiązań dostępnych dzisiaj na rynku
telekomunikacyjnym (np.: Erriccson, Motorola, GSM/GPRS itp.) Wszystkie komunikaty
zarówno do jak z pojazdów są kolejkowane wg ich priorytetów. Moduł analizuje także
stan wykorzystania łączy zapewniając optymalne ich wykorzystanie

RKP - MODUŁ ROZGŁASZANIA KOMUNIKATÓW 

Moduł umożliwia zdalnym klientom korzystanie z wszystkich informacji przepływających w
systemie. Aplikacja klienta (WIP) rejestrując się w RKP przekazuje parametry dotyczące
informacji jakie mają być do niego przekazywane. Ilość zdalnych klientów jest w zasadzie
ograniczona przez wydajność sieci komputerowej. 
Przy dużej ilości klientów komunikujących się z różnych podsieci możliwe jest kaskadowe
połączenie modułów RKP redukujących ruch w sieci komputerowej. 

OPP - MODUŁ OBLICZANIA POZYCJI POJAZDÓW 

Głównym zadaniem modułu jest śledzenie stopnia wykonania zadań przewozowych.
Moduł dostarcza także informacje o wszelkich istotnych parametrach pracy pojazdów
(informacje o kierowcy, awariach itp.). Moduł ten umożliwia także obsługę pojazdów
wirtualnych to jest takich, z którymi nie ma bezpośredniej łączności. Wszelkie odchylenia
związane z pracą takiego pojazdu wprowadzane są poprzez aplikację klienta (WIP). W
przypadku dużej przerwy w dostarczaniu komunikatów o pozycji pojazdu Moduł próbuje
ponownie nawiązać kontakt z pojazdem informując o tym fakcie aplikacje klienckie.

PIP -  MODUŁ PRZETWARZANIA INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ 
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Podstawowym Zadaniem Modułu PIP jest wyliczanie i wysyłanie informacji o odjazdach
pojazdów do urządzeń przystankowych informujących pasażerów o przyjazdach
pojazdów. Dodatkowo informacje te mogą być przekazywane do innych modułów
umożliwiających informowanie pasażerów np. poprzez Internet (HTML, WAP, SMS itp.).
Wszystkie informacje o odjazdach korygowane są poprzez komunikaty o odchyleniach
otrzymywanych od pojazdów

ARC - MODUŁ ARCHIWIZUJĄCY

Zadaniem modułu jest zbieranie informacji ze wszystkich modułów systemu i ich
archiwizacja w RDBMS'ie. Dzięki zunifikowanemu mechanizmowi dostępu do baz moduł
umożliwia pracę z wieloma dostępnymi na rynku bazami danych (IBM DB2/Informix, MS
SQL, Oracle itd.) 

SRV - MODUŁ NADZORUJĄCY 

SRV nadzoruje pracą całego sytemu. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi kontroli
działania modułów składowych każdy przypadek niesprawności oprogramowania lub
sprzętu jest wykrywany i podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu
przywrócenie ich poprawnego działania. Dzięki temu zapewniona jest ciągła praca w
trybie 24/7/365

WIP - MODUŁ WIZUALIZACJI INFORMACJI O POJAZDACH 

Moduł ten jest głównym narzędziem pracy Dyspozytora/Dyspozytorów. Umożliwia on
wizualizację sytuacji ruchowej w różnych perspektywach (mapa, tabulogram). Dzięki
zastosowaniu jednolitego sposobu wyświetlania informacji o pojeździe przechodzenie z
jednego sposobu prezentacji na inny nie sprawia użytkownikowi problemu. Informacje
zawarte w opisie pojazdu zawierają między innymi: oznaczenie zajezdni z której
pochodzi pojazd, numer boczny pojazdu, numer ewidencyjny kierowcy, zadanie
wykonywane przez pojazd, aktualnie wykonywane kurs, odchylenie od rozkładu jazdy
oraz stan w jakim pojazd się znajduje (przejazd, przystanek, zajezdnia, pętla). System
kolorów w pełni definiowany przez użytkownika pozwala na wizualizację pewnych cech
pojazdów np.: wielkości opóźnienia, koloru linii jaką pojazd wykonuje oraz koloru
zajezdni z jakiej pochodzi. Dodatkowo pojazd, który ma ustawioną awarię (jest
uszkodzony) otrzymuje znacznik, dzięki któremu użytkownik jest w stanie "rzutem oka"
go wychwycić. Możliwe jest także zdefiniowane kilku poziomów odchyleń od rozkładu
jazdy dzięki temu ikony pojazdów niosą jednocześnie informację o aktualnym odchyleniu.
Zastosowanie definiowanych przez użytkownika filtrów pozwala na obserwowanie
najbardziej istotnych z punktu widzenia Dyspozytora informacji (np. obserwowanie
pojazdów opóźnionych/przyspieszonych o 1/5 minut lub tylko pojazdy z ustawionym
kodem awarii). Filtry pozwala użytkownikowi skoncentrować się tylko na wybranym
fragmencie pracy komunikacji miejskiej (np.: tylko pojazdy jednej linii, pojazdy opóźnione,
pojazdy z awarią, pojazdy znajdujące się na danym obszarze itp.). 
Moduł WIP posiada kilka sposobów prezentacji danych:
1. GOOGLE UŻYTKOWNIK - Dane o pojazdach przedstawiane są na mapie, na której
możemy wyświetlać następujące informacje:
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Najbliższe odjazdy
Najbliższe odjazdy na całym ekranie monitora
Statyczny rozkład jazdy dla wybranego przystanku
Najbliższe odjazdy z możliwością pokazania pozycji pojazdu. Uwaga!, tablica nie
jest automatycznie odświeżana, aby uaktualnić odjazdy należy ponownie wybrać
zakładkę „Najbliższe odjazdy”
Najbliższe odjazdy wybranego pojazdu, wraz z opcjami typu pokaż/ukryj, oraz
centruj mapę (centrowanie w taki sposób aby dopasować się do przebiegu trasy
pojazdu, lub centrowanie w taki sposób aby pojazd znalazł się na środku mapy)

2. WAP - Jest to rozkład jazdy przygotowany dla telefonów komórkowych

3. GOOGLE ADMIN - 
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4.GOOGLE DYSPOZYTOR - Google Dyspozytor to element systemu przeznaczony dla
dyspozytora chcącego śledzić  aktualny stan pojazdów. Mapa     posiada szereg funkcji.
Część jest standardową funkcjonalnością map google, część dodana specjalnie na
potrzeby sytemu CNR.Mapa została wykonana w taki sposób aby umożliwić
pełnoekranowy tryb wyświetlania przez co bez problemu nadaje się do wyświetlaczy
posiadających dużą liczbę cali i wysoką rozdzielczość wyświetlania.Mapy google są
mapami internetowymi, tak więc środowiskiem uruchomieniowym aplikacji jest
przeglądarka internetowa.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1111  

CENTRUM NADZORU RUCHU



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  1112  

EXPORTY

EXPORTY

EXPORT TRAWELER1

Moduł ten umożliwia eksport danych ROZKŁADU JAZDY i HARMONOGRAMU do systemu
TRAVELLER ( Seasam )

FUNKCJE PROGRAMU:1.1

Exportu rozkładu jazdy w postaci pliku format XML

Wysłanie pliku rozkładu jazdy poprzez protokół FTP.

Eksport obsady pojazdów do TRAVELLER

Automatycznie wysłanie obsady do serwera internetowego.
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IMPORT ROZKŁADU JAZDY Z BUSMAN1

Program przeznaczony do importu danych Rozkładu Jazdy BUSMAN do struktur
MUNICOM.premium.

FUNKCJE PROGRAMU:1.1

Import rozkładu jazdy z plików wygenerowanych przez program firmy AGC z plików
(RTRAW???.dbf i RBRYW???.dbf)

Import z rozkładów z bazy CB100 firmy AGC

Uzupełnianie komunikatów głosowych z poprzedniej wersji rozkładów jazdy.
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SIP-WWW

Moduł ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie
najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego
rozkładu jazdy. Aplikacja działa w oparciu o GOOGLE MAPS. System może współpracować z
systemem CNR, który pozwala na pokazywanie realnych pozycji pojazdu na trasie, oraz
rzeczywistych odjazdów z przystanków. Dane do wyświetlania rozkładu jazdy pobierane są z
modułu Rozkład jazdy programu MUNICOM.premium. Warunkiem działania mapy w internecie
jest obecność właśnie wspomnianego programu. Do działania programu wymagana jest
zwykła przeglądarka internetowa, dzięki temu, że korzysta z tradycyjnych technologii WWW. 

FUNKCJE SYSTEMU1

Strona WWW 

Pokaż / ukryj przystanki.
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Powróć do standardowego powiększenia mapy.

Oznaczenie przystanku autobusowego

Oznaczenie przystanku tramwajowego

Wyświetlenie mapy w trybie wektorowym.

Wyświetlenie mapy w trybie zdjęć satelitarnych.

Wyświetlenie mapy w trybie dualnym (zdjęcia satelitarna połączone z
nałożoną mapą wektorową)

Wybór języka strony internetowej (Polski lub Angielski).

Zamkniecie panelu.

WYSZUKIWANIE

Program oferuje następujące tryby wyszukiwania.

1. Po numerze linii
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2. Po nazwie przystanku

3. Po numerze przystanku

4. Po nazwie ulicy

Tryb wyszukiwania należy wybrać za pomocą przycisku 

Wyszukiwanie po numerze linii:

1. Po wyborze trybu wyszukiwania w polu numer linii wybieramy za pomocą przycisku 
 numer linii.

2. Po wyborze linii pojawią się kierunki przypisane do wybranej linii.

3. Po wybraniu kierunku wyświetlone zostają nazwy przystanków na trasie jak również na
mapie pojawia się trasa wybranego kierunku.

Po wybraniu kierunku wyświetlone zostają przystanki na danej trasie. Po najechaniu na
nazwę wybranego przystanku wyświetla się menu, z którego wybieramy interesującą opcję
do wyświetlenia na mapie.

Wyszukiwanie po nazwie przystanku:

Po wyborze trybu wyszukiwania w nazwie przystanku wpisujemy litery jeżeli wpisany
fragment znajdzie się w nazwie przystanku 

zostanie on wyświetlony zgodnie z rysunkiem poniżej.
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Po najechaniu na numer wybranego przystanku zostaje wyświetlone menu z wyborem
Rozkładu jazdy i Najbliższych odjazdów, identyczne jak w poprzednim trybie wyszukiwania.

Wyszukiwanie po numerze przystanku:

Po wyborze trybu wyszukiwania w numerze przystanku wpisujemy numer jeżeli przystanek o
takim numerze jest

zostanie wyświetlony.

Po najechaniu na numer wybranego przystanku zostaje wyświetlone menu z wyborem
Rozkładu jazdy i Najbliższych odjazdów, identyczne jak w poprzednim trybie wyszukiwania.

Wyszukiwanie po nazwie ulicy:

Po wyborze trybu wyszukiwania w nazwie ulicy wpisujemy litery początkowe nazwy ulicy a
następnie wybieramy z wyświetlanej listy szukaną ulicę. Po wybraniu ulicy zostają
wyświetlone wszystkie numery przystanków z danej ulicy. 

zostanie ona wyświetlona zgodnie z rysunkiem poniżej.
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Po najechaniu na nazwę wybranego przystanku zostaje wyświetlone menu z wyborem
Rozkładu jazdy i Najbliższych odjazdów, identyczne jak w poprzednim trybie wyszukiwania.

ROZKŁAD JAZDY

Wybierając z menu Rozkład jazdy zostaje wyświetlony następujący rozkład:

Jest to statyczny rozkład jazdy dla wybranego przystanku.
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Wybierając natomiast Najbliższe odjazdy zostaje wyświetlone okno zawierające godziny
najbliższych odjazdów z danego przystanku.

Wybierając zakładkę  zostaną wtedy wyświetlone dane na pełnym ekranie

monitora. Natomiast po wybraniu zakładki  zostanie wyświetlony statyczny
rozkład jazdy.

POŁĄCZENIA

 - wybór przycisku powoduje wyświetlenie okna z wyszukiwarką
połączeń

Aby wyszukać połączenia należy wpisać początek i koniec trasy. Przy wpisywaniu początku/
końca trasy zostaje wyświetlana lista z podpowiedziami przystanków na trasie. Po wybraniu
odpowiedniego przystanku zostaje on wstawiony jako początek/koniec trasy. Przy
wyszukiwaniu połączenia należy wpisać jeszcze datę i godzinę interesującego połączenia,
inaczej zostaną wyświetlone połączenia dla aktualnej daty i godziny. Można wpisać również
liczbę maksymalnych przesiadek na trasie w przeciwnym wypadku zostaną wyświetlone
wszystkie możliwe warianty połączenia.
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W przypadku, gdy nie mamy pewności czy został wybrany odpowiedni przystanek, możemy

skorzystać z przycisku pokaż początek/koniec  na mapie.

Istnieje również możliwość zaznaczenia samemu, gdzie ma znajdować się punkt startowy a
gdzie końcowy. Po wyświetleniu okna wyszukiwarki połączeń należy kliknąć na mapie w
wybranym miejscu, co spowoduje wyświetlenie opcji wyboru punktu początkowego/

końcowego .

Punkt początkowy, jest zaznaczony następująco: 

Natomiast punkt końcowy następująco: 

Po wybraniu początku i końca szukanego połączenia zostaje wyświetlony następujący ekran
z możliwymi połączeniami oraz opisem tego połączenia.
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Aby sprawdzić kolejne warianty połączenia należy nacisnąć przycisk zaznaczony na oknie
poniżej lub obrazek z proponowanym połączeniem.

Sprawdzając kolejne warianty proponowanego połączenia, za każdym razem wyświetlana
jest trasa połączenia na mapie.

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany trasy. Wystarczy przytrzymać przycisk
początek lub koniec i przenieść w odpowiednie miejsce. Automatycznie zostanie wyznaczona
nowa trasa połączenia.

Gdy interesujące nas połączenie zostało wyszukane można również sprawdzić połączenie

powrotne. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk odwracania wyszukiwania .

myBus online

Jest to aplikacja przygotowana na nowsze telefony komórkowe z systemem Android.
Mobilna informacja pasażerska została przygotowana dla użytkowników transportu
miejskiego podróżujących codziennie jak również okazjonalnie. Aplikacja ma rozbudowany
system wyszukiwania przystanków, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób można dotrzeć do
odpowiedniego rozkładu jazdy. Dzięki niej można również wyświetlać najbliższe odjazdy za
pomocą tablicy najbliższych odjazdów, gdzie dane pozyskiwane są ze śledzenia pojazdów
przez system GPS (Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej). 

Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejsze wyświetlanie godzin odjazdów z przystanków
uwzględniając nieprzewidziane przyspieszenia i opóźnienia kursów. Aplikacja myBus online
działa zarówno w trybie on-line, jak i off-line. W pierwszej wersji wszystkie dane aktualizo-
wane są na bieżąco, natomiast wersja off-line pozwala jedynie korzystać z wersji rozkładu
jazdy pobranego podczas poprzedniego połączenia z Internetem. 
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