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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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BILETY ELEKTRONICZNE

BILETY ELEKTRONICZNE

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

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

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

KORZYŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

Kasowniki

 

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

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

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

.

Autokomputerem SRG-3000 P

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

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

Kasa rejestrująca KF-3000-A

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

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

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

Użytkownik może wykonać różnego rodzaju raporty (obligatoryjne
i informacyjne): dobowe, okresowe, miesięczne oraz statystyczne,
które w efekcie pozwolą na szczegółową analizę sprzedaży.

Kasa zasilana może być napięciem w granicach 10V do 30V co
umożliwia jej stosowanie w każdym typie pojazdu.

Wyposażenie zajezdni

Na wyposażeniu zajezdni znajdują się urządzenia, wchodzące w skład podsystemu
wymiany informacji (modem radiowy z systemem antenowym) oraz serwer
komunikacyjny i część infrastruktury informatycznej systemu (opisanej w dalszej części).
Urządzenia te odpowiadają za wymianę informacji o funkcjonowaniu systemu pomiędzy
komputerem centralnym, a pojazdami. Pakiet danych zebranych z pojazdu to około 30
kB, a czas transmisji danych wynosi ~5 sek., przy zasięgu do 50-100 metrów.

Jakość urządzeń, stanowiących wyposażenie zajezdni jest bardzo ważna gdyż od ich
niezawodności zależy bezawaryjne funkcjonowanie systemu przez 24 godziny na dobę.

Sprzęt kontroli biletowej

Każdy kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli biletów
elektronicznych, tak zwaną sprawdzarkę oraz specjalnie
zaprogramowaną kartę elektroniczną (kartę kontrolera).
Sprawdzarka wyposażona jest w czytnik kart elektronicznych,
podświetlany wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. Jest to urządzenie
przenośne, zasilane akumulatorami.

W komplecie dostarczana jest stacja dokująca zawierająca zasilacz
do ładowania akumulatorów oraz łącze do transmisji danych RS-
232. Sprawdzarka po włączeniu wymaga zalogowania się
kontrolera swoją kartą. Kontrolowanie karty pasażera polega na
zbliżeniu jej do sprawdzarki. Kontrolowane karty są sprawdzane
na okoliczność ich skasowania w danym pojeździe, na danej linii, w
określonym czasie, sprawdzana jest również tzw. „ czarna lista”
biletów zgubionych lub skradzionych. W trakcie sprawdzania biletu
jego numer jest wyszukiwany na „ czarnej liście” załadowanej do
pamięci sprawdzarki, a w razie wykrycia wyświetlany jest
odpowiedni komunikat dla rewizora. 

Dane te są zapamiętywane przez sprawdzarkę. Możliwy jest przy
tym tryb sprawdzania zwykły, a dla części punktowej także
automatyczny.

W trybie zwykłym rewizor przegląda i sam ocenia ważność
zapisanych skasowań i sprawdza informację o części terminowej.
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W trybie automatycznym porównywany jest czas skasowania
biletu z czasem bieżącym i na tej podstawie sygnalizowany stan:
skasowanie ważne lub nieważne.

Możliwe są również inne sposoby sprawdzania automatycznego.

Dane o skasowanych kartach są gromadzone w pamięci
wewnętrznej sprawdzarki i służą do tworzenia statystyk kontroli, a
także kontroli pracy rewizorów itd..

Karta kontrolera służy do:

identyfikacji kontrolera; 

blokowania kasowników; 

przenoszenia danych z kasownika pojazdu do czytnika
kontrolera. 

Dostęp do pamięci sprawdzarki (przenoszenie danych do
systemu nadzoru) jest zabezpieczony specjalną kartą nadzoru.
Dane ze sprawdzarki są odczytywane do komputera
stacjonarnego łączem IRDA.

Stanowiska sprzedaży i ładowania biletów elektronicznych

Stanowisko ładowania kart pasażerskich składa się z jednostki
centralnej, modułu odczytu kart, zasilacza oraz części
oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury
informatycznej systemu. Umożliwia ono zapis i odczyt kart,
ładowanie i doładowywanie wartości, zwrot kart pasażerskich.
Moduł odczytu kart pracuje tylko wówczas, gdy włożona jest karta
sprzedawcy i wówczas możliwy jest zapis i odczyt nawet kilku kart
na raz. Moduł odczytu kart zawiera zapisane w sposób niemożliwy
do odczytania klucze do zapisu informacji o posiadanych
uprawnieniach na kartach pasażerskich. Klucze te ładowane są
jednokrotnie ze specjalnych kart inicjujących.

Stanowisko wydawania biletów może się mieścić w punktach
odległych od biur przedsiębiorstwa (w domach towarowych,
przejściach podziemnych, na dworcach, w osobnych kioskach itp.).
Dla przesyłania danych powinno być połączone z centrum nadzoru
np. modemem przez łącze stałe lub sieć komutowaną.

Karty w trakcie sprzedaży podlegają personalizacji. Jest to proces
zarejestrowania karty w systemie i zapisania w karcie danych
pasażera lub okaziciela. Gdy karty są wydawane na okaziciela nie
wymagają dodatkowych nadruków (oprócz tych wykonywanych
przez producenta kart). Natomiast jeśli chcemy, aby dane
personalne pasażera wraz z jego zdjęciem stanowiły legitymację,
możemy wykonać to na dwa sposoby:

nadruk zdjęcia i danych przy pomocy drukarki termotransferowej
bezpośrednio na karcie elektronicznej; 

przygotowanie etui na kartę elektroniczną, na którym
zalaminowane na zimno będzie zwykłe zdjęcie, dostarczone
przez pasażera. Karta jest ważna tylko z etui – legitymacją. 

Karty elektroniczne wydawane z nadrukowanym na nich zdjęciem i
danymi właściciela, wymagają stanowiska wyposażonego
dodatkowo w kamerę cyfrową, skaner i specjalizowaną drukarkę
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kart. Takie stanowiska mogą się znajdować np. w biurach
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i zajezdniach. Bilety (karty)
elektroniczne. Bilety elektroniczne mają postać kart plastikowych z
wbudowanym niewidocznym układem scalonym. 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania systemu wpisywane
są do tego układu scalonego. Przenosi uprawnienia terminowe lub
punktowe (ewentualnie mieszane w sensie połączenia tych
systemów) posiadacza karty. Dla kart imiennych zakłada się
możliwość zapisu danych osobowych pasażera. Karta zawiera
unikalny, fabryczny numer seryjny, datę ważności, typ karty.
Nadruki są dokonywane przez dostawcę kart wg ustalonego
wzoru. Bilet na karcie jest ważny przez określony czas (np. 1 rok),
przy czym jego ważność może być przedłużana. Zależnie od
potrzeb karty elektroniczne mogą być wydawane jako imienne lub
na okaziciela. Imienna karta może być wydana ponownie (za
odpowiednią opłatą) w razie zagubienia lub kradzieży. Karta taka
jest ważna tylko dla konkretnej osoby i wymaga określenia
tożsamości osoby nią się posługującej. Najlepszym, lecz
najdroższym sposobem jest wspomniane wyżej trwałe
nadrukowanie na karcie zdjęcia właściciela. Możliwe jest także
posługiwanie się kartą i osobną legitymacją ze zdjęciem, przy czym
karta i legitymacja są przyporządkowanie wzajemnie unikalnym
numerem trwale naniesionym na kartę, zapisanym w pamięci karty
i zapisanym na legitymacji w chwili wydawania karty. Karty
elektroniczne (systemu Mifare) są przyjętym na świecie
standardem biletów elektronicznych dla środków komunikacji
masowej. Są praktycznie niemożliwe do sfałszowania. Ma to
szczególne znaczenie przy biletach okresowych, kiedy cena biletu
jest znaczna. Karta pamięta kilkanaście ostatnich transakcji.
Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego obszaru
kredytowego do karty, który może być zorganizowany w postaci
dodatkowego „ banku ”, uruchamianego automatycznie po
spełnieniu określonych warunków

Karty elektroniczne

 Karty standardu MIFARE

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

 Bilet elektroniczny bez kasowników:

Takie rozwiązanie polega na pełnym przygotowaniu punkty sprzedaży w zakresie
wydawania i ładowania biletu elektronicznego oraz wyposażenia rewizorów
sprawdzarki. Na pojeździe nie montuje się kasowników.  Jedyna formą kontroli biletu
jest działanie rewizora. System taki nie umożliwia otrzymania informacji o faktycznych
potokach pasażerskich 

 Bilet elektroniczny z kasowników:
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Takie rozwiązanie polega na pełnym przygotowaniu punkty sprzedaży w zakresie
wydawania i ładowania biletu elektronicznego. 

Pasażer  na wejściu do pojazdu musi przyłożyć bilet do kasownika, może także
przykładać na wyjściu z pojazdu jeżeli jest to opcja "check-in - check-out". Założenie
systemu jest aby po wprowadzeniu także biletów bezpłatnych w formie elektronicznej,
osiągnąć stan w którym każdy, bez wyjątku, pasażer używał kasownika, który to
weryfikuje poprawność przejazdu. 

Rewizor jest wyposażony w sprawdzarkę. 

Formą kontroli biletu jest działanie kasowników i sporadycznie rewizora. 

System taki umożliwia otrzymania informacji o faktycznych potokach pasażerskich. 

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA:

Dla pełnego wykorzystania możliwości programu konieczna jest współpraca z dodatkowymi
urządzeniami zewnętrznymi. 

Funkcja programu Urządzenie

Obsługa kart elektronicznych Czytnik kart produkcji R&G

Wystawianie paragonów Drukarka fiskalna obsługująca protokół
POSNET, np. POSNET, OPTIMUS VIKING

Obsługi rewizorów Sprawdzarki rewizorskie produkcji R&G

Personalizacja graficznej kart
elektronicznych

Drukarka do kart elektronicznych np.
EVOLIS

Sprzedaż biletów papierowych Specjalizowana drukarka np. SATO

Obsługa legitymacji papierowych Specjalna drukarka np. OKI 320FB

Współpraca z innymi urządzeniami wymaga wcześniejszego uzgodnienia i potwierdzenia
poprawności współdziałania z programem.

FUNKCJE SYSTEMU1

Dla pełnego wykorzystania możliwości programu konieczne jest zdefiniowanie wielu danych
słownikowych, które odpowiadają za automatyzację pewnych procesów zachodzących w
programie. 

Program automatycznie może :

Wyszukiwać klienta i automatycznie proponować bilet do sprzedaży po umieszczeniu
karty na czytniku kart

kontrolować daty ważności ulgi i nie zezwalać na sprzedaż biletu ulgowego w
przypadku braku ważności ulgi

kontrolować wiek pasażera i automatycznie blokować sprzedaż pewnych rodzajów
biletów

zezwalać na sprzedaż biletów określonego rodzaju w zależności od określonej
klasyfikacji danego pasażera (np. emeryt, dziecko do lat 4, student, uczeń itp.)

wyliczać datę końca ważności biletu

drukować paragon dla wybranych form płatności

wyliczać cenę biletu wg dwóch algorytmów w oparciu o

cenę z dnia sprzedaży
cenę z dnia początku ważności biletu

wyliczać cenę karty elektronicznej wg 3 algorytmów
wspólna cena dla wszystkich
cena zależna od przysługującej ulgi (np. normalny, ulgowy) 
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cena zależna od klasyfikacji pasażera (np. emeryt, dziecko do lat 4, student, itp.))
współpracować z modułem Rozkład Jazdy, z którego pobiera informację o Liniach,
Przystankach i Trasach 

drukować umowę o używanie karty w momencie wydawania karty wg szablonu
podanego przez klienta

przypominać o konieczności wymiany karty elektronicznej x dni przed końcem upływu
terminu jej ważności

Moduł ten przeznaczony jest do bezpośredniej obsługi klienta (pasażera), zarówno
indywidualnego jak i instytucjonalnego, obsługi rewizorów, kierowców, kasjerów i
pracowników firmy. Program umożliwia prowadzenie oddzielnych rejestrów klientów,
pracowników firmy komunikacyjnej, kierowców i rewizorów. Podstawową funkcją programu,
w zależności od jego konfiguracji jest:

OBSŁUGA PASAŻERÓW

Prowadzenie ewidencji pasażerów (zakres danych możliwy do uzgodnienia przed
wdrożeniem systemu, standardowe dane to: nazwisko, imię, dane teleadresowe, nr
dowodu, pesel, klasyfikacja pasażera, ważność ulgi, forma płatności )

Wydawanie kart elektronicznych (personalizacja graficzna i elektroniczna)

Wydawanie (sprzedaż) legitymacji 

Wydawanie (sprzedaż) biletów papierowych i (lub) elektronicznych i ich duplikatów

Przyjmowanie zwrotów biletów i ewentualne pobieranie prowizji za tą operację

Wystawianie paragonów sprzedaży

Wystawianie faktur do wykonanych transakcji sprzedaży (tylko przy współpracy z
modułem Fakturowanie)

OBSŁUGA PRACOWNIKÓW FIRMY 

Wydawanie kart elektronicznych (personalizacja graficzna i elektroniczna) z
możliwością użycia ich do rejestracji czasu pracy RCP (tylko przy współpracy z modułem
RCP i czytnikami kart produkcji R&G)

Wydawanie (sprzedaż) legitymacji 

Wydawanie (sprzedaż) biletów

Dostęp do informacji o sprzedanych biletach, kartach, kontrolach pasażera,
skasowaniach karty elektronicznej

OBSŁUGA REWIZORÓW

Wydawanie specjalnych kart rewizora

Dostęp do informacji o przeprowadzonych kontrolach, wydanych kartach

Odczyt informacji z urządzeń (sprawdzarek) do kontroli biletów

OBSŁUGA KIEROWCÓW

OBSŁUGA KASJERÓW

Wydawanie specjalnych kart kasjera umożliwiających sprzedaż biletów elektronicznych

OBSŁUGA KART BĘDĄCYCH NA CZARNEJ LIŚCIE

Wprowadzanie, wycofywanie kart z czarnej listy

Automatyczne utworzenie listy kart zablokowanych dla urządzeń (kasownik,
sprawdzarka rewizorska)

KARTA PASAŻERA, PRACOWNIKA FIRMY 

Informacja o sprzedanych biletach

Informacja o wydanych legitymacjach

Informacja o wydanych kartach elektronicznych

Informacja o skasowaniach kart w pojazdach (tylko dla biletów elektronicznych)

Informacja o kontrolach pasażera (tylko dla biletów elektronicznych)
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Historia zmian danych osobowych klientów

EWIDENCJA REKLAMACJI

Ewidencja zgłoszonych reklamacji biletów terminowych

Ewidencja zgłoszonych reklamacji elektronicznej portmonetki

ANALIZA SPRZEDAŻY

Informacje o transakcjach sprzedaży w dowolnym okresie dla wybranego kasjera lub
punktu sprzedaży

Informacje o wykonanych zwrotach biletów,

Informacje o wykonanych zwrotach kasjera

RAPORTY Z DRUKARKI FISKALNEJ

Wydruk raportu niefiskalnego zmianowego na drukarce fiskalnej

Wydruk fiskalnego raportu okresowego na drukarce fiskalnej

RODZAJE BILETÓW 

– rejestr programu umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby biletów okresowych i
elektronicznej portmonetki, które będą dostępne w sprzedaży. Każdy bilet jest opisywany
przez zestaw parametrów, które w pełni go charakteryzują, tzn.

Okres ważności 

Tygodniowe
Dekadowe
Miesięczne ze stałą ceną i ceną za 1 dzień
Na 2 miesiące
Kwartalne
Semestralne
Ze stałą datą ważności np. 1 wrzesień - 31 styczeń
Półroczne
Na 10 miesięcy
Roczne
Na dowolną liczbę dni ze stałą ceną za 1 dzień
Na dowolną liczbę dni ze zmienną ceną za 1 dzień
Inna liczba dni definiowana przez użytkownika 

Rodzaj ulgi – obowiązujący dla danego biletu

Dni tygodnia, w które bilet jest ważny

Właściciel biletu (np. okaziciel, imienny, rodzinny, itp.)

Typ transportu, w którym bilet jest ważny (np. autobus i trolejbus)

Strefy 

Forma biletu (papierowy lub elektroniczny)

Forma biletu elektronicznego (portmonetka, terminowy)

Limit przejazdów

Trasa, Linia, Sieć – określa zakres ważności biletu, czy jest on ważny na 1-3 linii, na
wybranej trasie czy jako bilet sieciowy

WYDRUKI2

PUNKTY W GODZINACH

SPRZEDAŻ KART
Rodzaje kart

Rodzaje ulg

Dni sprzedaży

Kasjerów

Punkty sprzedaży
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Klasyfikacja pasażera

Grupy asortymentu

Miejscowości zamieszkania

SPRZEDAŻ TOWARÓW
Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

Grupy asortymentu

ROZLICZENIE VATu
Dzienne

Okresowe

ZWROTY BILETÓW

Dni

Kasjerzy

Typy biletu

SKASOWANIA E-KART
Ulgi,dni, linie, taryfy

Stan zaliczek na kartach

Według kart

Według rodzajów biletów

INNE - UŻYTKOWNIKA
Obroty kart w okresie

Klienci + SMS

Sprzedane bilety

Promocje

Wykaz przerw w zakupie

Liczba osób i biletów

Liczba osób i biletów 2

Ciągłość doładowań

INNE
Cennik biletów

Czas pracy POK

Obroty parkomatów

Czas pracy kasjerów

WYDRUKI SKASOWAŃ

Klasyfikacja kart

Dni skasowań

Nr kart, właścicieli

 



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  14  

BILETY ELEKTRONICZNE

Punkty w godzinach2.1

Opis:

Wydruk zawiera zestawienia sprzedaży biletów w punktach w rozbiciu na godziny sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Lista punktów

Sortowanie:

według numeru punktu

Kolumny:

Punkt

Godziny sprzedaży biletów w punktach

Podsumowania:

Suma godzin sprzedaży biletów w punktach

Przykład wydruku:

Sprzedaż kart2.2

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

 

RODZAJE KART

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Gminy

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Kasjerzy

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Gminy

GMINY PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Rodzaje ulg

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Dni sprzedaży

Kasjerzy
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MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje kart

Rodzaje ulg

Rodzaje kart2.2.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart

Kolumny:

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart, dni sprzedaży

Kolumny:

Karta

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart, kasjerów

Kolumny:

Karta

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzajów kart, punktów sprzedaży

Kolumny:

Karta

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje ulg2.2.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg

Kolumny:

Ulga

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż kart według rodzajów ulg w wybranym okresie ze względu na
rodzaje kart.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg, rodzajów kart

Kolumny:

Ulga

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________
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Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg, dni sprzedaży

Kolumny:

Ulga

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg rodzajów ulg, gmin

Kolumny:

Ulga

Gmina

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży2.2.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty
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Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, rodzajów kart

Kolumny:

Data sprzedaży

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerów2.2.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów kart

Kolumny:

Kasjer

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty
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Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.2.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  33  

BILETY ELEKTRONICZNE

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, rodzajów kart

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera2.2.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, rodzajów kart

Kolumny:

Grupa pasażerów

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Grupa pasażerów

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, gmin

Kolumny:

Grupa pasażerów

Gmina

Ilość sprzedaży kart
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Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy pasażera2.2.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gmin

Kolumny:
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Gmina

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów kart

Kolumny:

Gmina

Karty

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów ulg

Kolumny:

Gmina

Ulga

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupy asortymentu2.2.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzajów kart

Kolumny:

Asortyment

Karta

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, kasjerów

Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Miejscowości zamieszkania2.2.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje kart

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania, rodzajów kart

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Karty

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania, rodzajów ulg

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ulga

Ilość sprzedaży kart

Wartość sprzedaży kart

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Sprzedaż towarów2.3

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży towarów można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży towarów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których
można określić analizę sprzedaży towarów według różnych kryteriów (rodzajów, kasjerów,
dni sprzedaży, punktów sprzedaży, grup asortymentu).

 

RODZAJE TOWARÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży
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PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towarów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Rodzaje towarów2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru

Kolumny:

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru, dni sprzedaży

Kolumny:

Towar

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju towaru, kasjera

Kolumny:

Towar

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:
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Wg rodzaju towaru, punktów sprzedaży

Kolumny:

Towar

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, towarów

Kolumny:

Data sprzedaży

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, punktów sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje towarów

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, towarów

Kolumny:

Kasjer

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje towarów

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, towarów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Grupy asortymentu2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje towarów

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, towarów

Kolumny:

Asortyment

Towar

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży
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 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, kasjerów

Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży towarów

Wartość sprzedaży towarów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rozliczenie VAT2.4

Opis:

Wydruk zawiera zestawienia rozliczenie podatku VAT za wprowadzony dzień i okres.

Parametry:

Wybór dnia lub okresu

Sortowanie:

według symbolu towaru

Kolumny:

Symbol towaru

Nazwa towaru

Ilość

Wartość brutto

Wartość VAT

Wartość netto
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Podsumowania:

Wartość brutto

Wartość VAT

Wartość netto

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE DZIENNE

ROZLICZENIE OKRESOWE
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Zwroty biletów2.5

Dni2.5.1

Opis:

Wydruk przedstawia zwroty biletów według dni zwrotów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni

Kolumny:

Data sprzedaży

Godzina

Rodzaj biletu

Punkt

Kasjer

Cena

Ilość

Wartość

Prowizja

Zwrot

Klient
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Podsumowania:

Wartość

Prowizja

Zwrot

Przykład wydruku:

Kasjerzy2.5.2

Opis:

Wydruk przedstawia zwroty biletów według kasjerów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Data 
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Godzina

Rodzaj biletu

Punkt

Cena

Ilość

Wartość

Prowizja

Zwrot

Klient

Podsumowania:

Wartość

Prowizja

Zwrot

Przykład wydruku:

Typy biletu2.5.3

Opis:

Wydruk przedstawia zwroty biletów według typów biletu w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów

Kolumny:
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Rodzaj biletu

Data 

Godzina

Punkt

Kasjer

Cena

Ilość

Wartość

Prowizja

Zwrot

Klient

Podsumowania:

Wartość

Prowizja

Zwrot

Przykład wydruku:

Skasowania e-kart2.6

Ulgi, dni, linie, taryfy2.6.1

Na podstawie danych zebranych ze skasować biletów elektronicznych można uzyskać wydruki
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dotyczące skasowań tych biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie
których można określić analizę skasowanych biletów elektronicznych według różnych
kryteriów (rodzajów ulg, dni skasowań, klasyfikacji pasażera, linii oraz rodzajów taryf).

 

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Klasyfikacja pasażera

Dni skasowań

Linii

DNI SKASOWAŃ

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje ulg

Klasyfikacja pasażera

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Linie

LINIE

Bez szczegółów - zbiorczy

Klasyfikacja pasażera

Rodzaje ulg

RODZAJE TARYF

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje ulg

Klasyfikacja pasażera

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki
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Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie ze względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, grup pasażerów

Kolumny:

Ulga

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość
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Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:

Dni skasowań

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie ze względu na dni skasowań.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, dni skasowań

Kolumny:

Ulga

Data skasowań

Wartość skasowań portmonetki
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Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów ulg w wybranym
okresie ze względu na numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Wybór linii

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, linii

Kolumny:

Ulga

Numer linii

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki
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Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

DNI SKASOWAŃ

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według dni skasowań w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni skasowań
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Kolumny:

Data skasowań

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według dni skasowań w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg dni skasowań, rodzaju ulgi

Kolumny:

Data skasowań

Ulga

Wartość skasowań portmonetki
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Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według dni skasowań w wybranym
okresie ze względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg dni skasowań, grup pasażerów

Kolumny:

Data skasowań

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki
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Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

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

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki
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Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według klasyfikacji pasażera w
wybranym okresie ze względu na numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór linii

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, linii

Kolumny:

Klasyfikacja pasażera

Linia

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki
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Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Karty użyte

Przykład wydruku:

LINIE

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według numerów linii w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  85  

BILETY ELEKTRONICZNE

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według linii w wybranym okresie ze
względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii
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Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg linii, grup pasażerów

Kolumny:

Linia

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według linii w wybranym okresie ze
względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg linii, rodzaju ulgi

Kolumny:

Linia

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Wartość zwrotów portmonetki

Wartość razem portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Ilość skasowań terminowych

Razem - ilość skasowań

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

RODZAJE TARYF

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów taryf w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju taryf

Kolumny:

Nazwa taryfy

Wartość skasowań portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzaju taryf w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju taryf, rodzaju ulgi
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Kolumny:

Nazwa taryfy

Ulga

Wartość skasowań portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Karty użyte

Podsumowania:

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania biletów elektronicznych według rodzajów taryf w
wybranym okresie ze względu na klasyfikację pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażera

Sortowanie:

Wg rodzaju taryf, grup pasażera

Kolumny:

Nazwa taryfy

Klasyfikacja pasażera

Wartość skasowań portmonetki

Ilość skasowań portmonetki

Karty użyte

Podsumowania:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  90  

BILETY ELEKTRONICZNE

Portmonetka - wartość

Skasowania - ilość

Przykład wydruku:

Stan zaliczek na kartach2.6.2

Opis:

Wydruk przedstawia stan zaliczek na kartach w wybranym dniu w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Wybór dnia

Wybór rodzaju drukowanych danych

Wybór rodzaju wydruku

Sortowanie:

Wg symbolu klienta

Kolumny:

Lp

Numer karty

Karta ważna do

Numer klienta

Symbol klienta

Typ operacji

Data operacji

Godzina operacji
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Podsumowania:

Liczba kart

Łączna kwota

Przykład wydruku:

Wydruk przedstawia stan zaliczek na kartach w wybranym dniu w zestawieniu
szczegółowym.

Przykład wydruku:

Według kart2.6.3

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania kart elektronicznych według numerów kart w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju sortowania danych danych
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Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Lp

Numer karty

Liczba skasowań portmonetki

Liczba skasowań biletów terminowych

Liczba kontroli

Razem

Podsumowania:

Brak

Przykład wydruku:

Według rodzajów biletów2.6.4

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania kart elektronicznych według rodzajów biletów w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju sortowania danych danych

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju

Kolumny:

Lp

Symbol biletu

Opis biletu

Liczba skasowań

Podsumowania:

Brak

Przykład wydruku:
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Użytkownika2.7

Obroty kart w okresie2.7.1

Opis:

Wydruk zawiera analizę obrotów kart w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Rodzaj danych

Sortowanie:

według numeru karty

Kolumny:

L.p.

Nr karty

Nr Hex

Ważna do

Ważność EP

Nazwisko i imię

Zaliczka pocz.

Suma wpłat

Suma wypłat

Skasowania

Uzupeł. autom.

Zaliczka końc.

Różnica

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Klienci + SMS2.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia listę pasażerów.

Parametry:

Wybór zakresu pasażerów

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Lp

Pasażer

Telefon

Zgoda na sms (w polu Zgoda na SMS znak "x" oznaczający zgodę. W przypadku braku
oznaczenia zgoda nie została wyrażona przez pasażera)

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Sprzedane bilety2.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów pasażerom według rodzajów biletów w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Lp

Data sprzedaży

Nazwisko i imię

Adres - miasto

Adres - ulica

Linia

Przystanki

Rodzaj biletu

Cena jednostkowa

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Promocje2.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia promocje biletów w gminach w wybranym okresie sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gminy

Kolumny:

Gmina

Ulga

Promocja

Liczba osób

Liczba biletów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Wykaz przerw w zakupie2.7.5

Opis:

Wydruk przedstawia analizę ciągłości zakupu biletów według rodzajów biletów w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju biletów

Wybór liczby przerw między biletami

Sortowanie:

Wg zakresu dni

Kolumny:

Zakres

Liczba osób

Podsumowania:
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brak

Przykład wydruku:

Liczba osób i biletów2.7.6

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów w gminach w wybranym okresie sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gminy

Kolumny:

Gmina

Rodzaj biletu

Liczba osób

Liczba biletów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Liczba osób i biletów 22.7.7

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości osób wykupujących określoną liczbę biletów w
wybranym okresie sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór gminy

Sortowanie:

Wg gminy

Kolumny:

Liczba wykupywanych biletów przez osoby

Ilość osób

Ilość biletów w cenie podstawowej

Ilość biletów w cenie promocyjnej

Podsumowania:

Ilość osób

Ilość biletów w cenie podstawowej

Ilość biletów w cenie promocyjnej

Przykład wydruku:
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Ciągłość doładowań2.7.8

Opis:

Wydruk przedstawia ciągłość doładowań biletów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru punktu

Kolumny:

Lp

Numer punktu

Nazwa punktu

Poprzednie doładowanie (data, godzina, numer doładowania)

Następne doładowanie (numer doładowania, data, godzina)

Przyczyna

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Skasowania pustej EP2.7.9

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania pustej portmonetki w wybranym okresie w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Wybór okresu i numerów kart

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Lp

Data

Godzina

Linia

Pojazd

Przystanek (nr, nazwa)

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Ilość skasowań

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia skasowania pustej portmonetki w wybranym okresie ze względu na ilość
skasowań.

Parametry:

Wybór okresu i numerów kart

Sortowanie:

Wg numeru karty

Kolumny:

Lp

Numer karty

Ilość przyłożeń

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Inne2.8

Cennik2.8.1

Opis:

Wydruk zawiera cennik biletów na dzień, w którym generowany jest wydruk. 

Parametry:

Okres

Sortowanie:

według rodzaju biletu

Kolumny:

L.p.

Rodzaj biletu

Opis biletu

Cena

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Czas pracy POK2.8.2

Opis:

Wydruk przedstawia czas pracy punktu obsługi klienta w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

według numeru punktu, od godziny

Kolumny:

Numer punktu

Od godziny

Do godziny

Czas pracy

Kasjer

Podsumowania:

Czas pracy

Przykład wydruku:
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Obroty parkomatów2.8.3

Wybieramy okres za jaki chcemy otrzymać wydruk.

Następnie z listy punktów sprzedaży wybieramy pozycje potrzebne do generowania

wydruku. Punkty sprzedaży można wybrać za pomocą przycisku  lub wcisnąć klawisz
F10 na klawiaturze, które to opcje powodują wyświetlenie opcji wyboru punktów sprzedaży:

[Enter] - wybrany punkt sprzedaży,

[W] - wszystkie punkty sprzedaży,

[Ins] - włącz/wyłącz punkt sprzedaży.

Po wybraniu punktów sprzedaży potrzebnych do generowania wydruku wyświetlone zostaje
okno z wyborem wydruku.

Dostępne wydruki:

Zbiorczy,

Wg dni,

Wg typów operacji.

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia obroty punktów sprzedaży w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Punkty sprzedaży

Sortowanie:

według punktu sprzedaży

Kolumny:

Numer punktu

Nazwa punktu

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Według dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia obroty punktów sprzedaży w wybranym okresie według dni sprzedaży.

Parametry:

Okres

Punkty sprzedaży

Sortowanie:

według punktu sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  109  

BILETY ELEKTRONICZNE

Według typów operacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia obroty punktów sprzedaży w wybranym okresie według typów
operacji.

Parametry:

Okres

Punkty sprzedaży

Sortowanie:

według punktu sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Typ operacji

Razem

Podsumowania:

Razem

Przykład wydruku:
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Czas pracy kasjerów2.8.4

Opis:

Wydruk szczegółowy przedstawia każde zalogowanie i zakończenie pracy w module BILETY w
dniu dla danego kasjera.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

według kasjerów, od godziny

Kolumny:

Kasjer

Od godziny

Do godziny

Czas pracy

Podsumowania:

Czas pracy

Przykład wydruku:

Wydruk przedstawia sumę czasu pracy w module BILETY w dniu dla danego kasjera
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Wydruk skasowań2.9

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków skasowań kart kierowców. Umożliwia
wykonanie analiz skasowań według różnych kryteriów (klasyfikacji kart, dni skasowań, nr kart
i właścicieli).

Klasyfikacja kart2.9.1

Dni, numerów kart (właścicieli)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Wybór grupy kart kierowców

Sortowanie:

według grupy

Kolumny:

Grupa

Data

Numer karty
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Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Numerów kart (właścicieli), dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Wybór grupy kart kierowców

Sortowanie:

według grupy

Kolumny:

Grupa

Numer karty

Data

Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik
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Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Dni skasowań2.9.2

Numery kart (właścicieli)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

Data

Numer karty

Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Grupa

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Grup, numerów kart (właścicieli)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia 

Sortowanie:

według daty

Kolumny:

Data

Grupa

Numer karty

Właściciel karty

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Nr kart, właścicieli2.9.3

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie skasowań kart kierowców w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia

Sortowanie:

według numeru karty, właściciela karty

Kolumny:

Numer karty

Właściciel karty

Grupa

Data

Godzina skasowania

Pojazd

Kasownik

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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