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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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ANALIZY TEKSTOWE

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)
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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
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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.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  9  

ANALIZY TEKSTOWE

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
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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:
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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:
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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:
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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
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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:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  85  

ANALIZY TEKSTOWE

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



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  96  

ANALIZY TEKSTOWE

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:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  100  

ANALIZY TEKSTOWE

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



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  109  

ANALIZY TEKSTOWE

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

 _________________________________________________________________________
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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.



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  133  

ANALIZY TEKSTOWE

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:
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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



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  138  

ANALIZY TEKSTOWE

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



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  151  

ANALIZY TEKSTOWE

 _________________________________________________________________________

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:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  154  

ANALIZY TEKSTOWE

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
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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
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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
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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



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  197  

ANALIZY TEKSTOWE

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:
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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
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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:

 



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  230  

ANALIZY TEKSTOWE

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:
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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



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  255  

ANALIZY TEKSTOWE

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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