
© 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe

MUNICOM.premium



MUNICOM.premium
by PZI TARAN

System MUNICOM.premium jest zintegrowanym
pakietem oprogramowania do wspomagania
zarządzania przedsiębiorstwem

Autorem systemu jest firma:

Przedsiebiorstwo Zastosowań Informatyki 
"TARAN" sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Traugutta 7

tel. +48 17 7885922
www.taran.com.pl
pzi@taran.com.pl



Wszystkie prawa są zastrzeżony dla PZI TARAN. 
Żadna część tego opracowania, - bez pisemnej zgody właściciela praw, nie może być powielana w
żadnej formie lub w jakielkowiek postaci - graficznej, elektronicznej właczając w to fotokopiowanie,
nagrywanie, lub zapis informacji.

Autorzy dołożyli wszelkich starań aby dokument ten był pozbawiony błędów i był adekwatny do
opisywanego oprogramowania. Autor i właściciel praw autorskich nie ponosza jednak jakiejkolwiek
odpowiedzialności za błędy lub braki, lub za szkody będące rezultatem użycia informacji zawartej w
tej dokumentacji lub na wskutek użycia opisywanego oprogramowania. W żadnym też przypadku
autor i posiadacz praw autorskich nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści lub
jakiekolwiek inne straty handlowe będace wynikiem lub odnoszące sie w sposób pośredni do
zawartości tego dokumentu jak i działania opisywanegio programu.

Wydrukowano sierpień 2012 w Mielcu

MUNICOM.premium

© 2012 PZI TARAN



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  I  

Spis treści

Część I 1KARTY PROGRAMOWE 

............................................................................................................. 1PAKIET KOMUNIKACYJNY 
........................................................................................................................5HARMONOGRAM

..................................................................................................... 5FUNKCJE SYSTEMU:1

..................................................................................................... 6WYDRUKI2
........................................................................................................... 7Pojazdów2.1

........................................................................................................... 8Służb2.2

........................................................................................................... 9Kierowców2.3

........................................................................................................... 10Paski kierowców2.4

........................................................................................................... 10Plan dzienny2.5

........................................................................................................... 11Kierowcy na wolnym2.6

........................................................................................................... 12Dzienna obsada kierowców2.7

........................................................................................................... 13Urlopy2.8

........................................................................................................... 14Harmonogram okresowy2.9

........................................................................................................... 15Plan dekadowy2.10

........................................................................................................... 16Statystyka pracy kierowców2.11

........................................................................................................... 17Zestawienie nieobecności okresu2.12

........................................................................................................... 18Zestawienie obsady kierowców2.13

........................................................................................................... 19Służby wielokrotnie obsadzone2.14

........................................................................................................... 20Liczba pracujących dni świątecznych2.15

........................................................................................................... 21Kierowcy pobierający plan miesięczny2.16

........................................................................................................... 22Informacje okresu2.17

........................................................................................................... 23Wykaz uchybień rozkładu wolnego2.18

........................................................................................................... 24Wykaz przekroczeń czasu pracy2.19

........................................................................................................... 25Zmiany nieobecności2.20

........................................................................................................... 26Liczba wolnych sobót z niedzielą2.21

0



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  1  

 

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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HARMONOGRAM

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

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

MENU GLÓWNE HARMONOGRAM

FUNKCJE SYSTEMU:1

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

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

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

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

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

Harmonogram pozwala na korekty realizacji planu pracy. 

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

DEFINIOWANIE ZASOBÓW SYSTEMOWYCH:

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

TYPY NIEOBECNOŚCI - Program umożliwia definiowanie dowolnych typów nieobecności.

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

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

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

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

PLANOWANIE PRACY KIEROWCÓW:

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

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

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

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

PRZEGLĄDANIE HARMONOGRAMU 

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

WYDRUKI2

WYDRUKI SŁOWNIKÓW: 

Służb

Pojazdów

Kierowców

WYDRUKI AKTUALNEGO I WYBRANEGO OKRESU: 

Plan okresu
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Paski kierowców

Plan dzienny

Kierowcy na wolnym

Dzienna obsada kierowców

Urlopy

Harmonogram okresowy

Plan dekadowy

Statystyka pracy kierowców

Zestawienie nieobecności okresu

Zestawienie obsady kierowców

Służby wielokrotnie obsadzone

Liczba pracujących dni świątecznych

Kierowcy pobierający plan miesięczny

Zmiany nieobecności

Liczba wolnych sobót z niedzielą

Informacje okresu

WYDRUKI KONTROLE 

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

Wykaz uchybień rozkładu wolnego

Wykaz przekroczeń czasu pracy

Nieobecności w okresie

Pojazdów2.1

Opis:

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

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd (NB)

Grupa (Skrót)

Rodzaj transportu

Przegub

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

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

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Służb2.2

Opis:

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

Parametry:

Wersja rozkładu jazdy

Typy dni

Sortowanie:

Wg numeru służby

Kolumny:

Numer służby

Zmiana

Grupa służb

Praca od godziny

Praca do godziny

Przerwa od godziny

Przerwa do godziny

Czas pracy

Trudność

Środek transportu

Przegub 

Grupy pojazdów
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Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kierowców2.3

Opis:

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

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Grupa skrót

Pojazd NB

Zmiennik NE

Etat

Uprawnienia przeguba

WZZ grupa

WZZ kierowca

Startowe lp WZZ

Ostatnia wolna niedziela

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Paski kierowców2.4

Opis:

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

Parametry:

Kierowcy

Okres

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nazwisko i imię

Kolumny z datami dla wszystkich dni okresu

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Plan dzienny2.5

Opis:

Wydruk przedstawia służby wraz z czasami pracy i przerw w danym dniu oraz kierowców,
którzy są obsadzeni na tych służbach.
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Parametry:
Kalendarz - wybór dnia

Wersja wydruku (podstawowa lub dwie kolumny zmian)

Czy drukować służby nieprzypisane do żadnej grupy służb

Sortowanie:

Wg numeru służby.

Kolumny:

Numer służby 

Zmiana

Od godziny

Przerwa od godziny

Przerwa do godziny

Do godziny 

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Nb wozu

Uwagi

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kierowcy na wolnym2.6

Opis:

Wydruk przedstawia kierowców na wolnym w danym dniu.

Parametry:

Kalendarz - wybór dnia

Czy drukować dodatkowe puste wiersze?
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Sortowanie:

Wg nazwy wolnego i nr ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Skrót 

Nazwa

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Służba

Zmiana 

Inne wolne

Inne nieobecności

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Dzienna obsada kierowców2.7

Opis:

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

Parametry:

Kalendarz - wybór dnia

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Pojazd

Służba 
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Zmiana

Od godziny

Do godziny

Wolne

Nieobecność

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Urlopy2.8

Opis:

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

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Urlop należny

Wykorzystane

Pozostałe

Urlop na żądanie należny

Urlop na żądanie wykorzystany

Urlop na żądanie pozostay

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Harmonogram okresowy2.9

Opis:

Wydruk przedstawia harmonogram pracy kierowcy dla całego okresu.

Parametry:

Kierowcy

Czy drukować legendę opisu rodzajów nieobecności

Czy drukować podsumowanie tygodni

Czy drukować kolumnę uwagi

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny sum dla kierowców:

Okres

Praca

Suma pracy

Nieobecność

Norma

Uwagi

Kolumny dla poszczególnych dni:

Data

Ust.

RJ

Zmiana

Służba
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WP

Nieobecność

OD - DO godz.

G.Prow.

Godz

Uwagi

Podsumowania:

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

 

Przykład wydruku:

Plan dekadowy2.10

Opis:

Wydruk przedstawia plan pracy kierowców w wybranej dekadzie.

Parametry:

Kierowcy

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:
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Nr ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Kolumny z kolejnymi dniami dekady

Służba 

Nob.

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Statystyka pracy kierowców2.11

Opis:

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

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Norma godzin

Czas pracy

Dni pracy

Dni wolne

Razem

Rezerwa

Nieobecny

Razem
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Urlop

Choroba

Brak obsady

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Zestawienie nieobecności okresu2.12

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wszystkich nieobecności w bieżącym okresie.

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nazwisko i imię

Kolumny opisujące kolejne dni okresu

Podsumowania:

Podsumowanie całego wydruku wg dni.

Przykład wydruku:
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Zestawienie obsady kierowców2.13

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie obsady kierowców w bieżącym okresie.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg  numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

+/- gdz.

IDP

WLN

IDW

IDNb

ID?

PŚw

PSb

Nrm Gdz

LG Nbc

LG Pra

LG Wln

LG Sum
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LGP Św

LGP Sb

Śr/Dn

Doba Pr

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Służby wielokrotnie obsadzone2.14

Opis:

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

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru służby

Kolumny:

Data

Nr służby

Zmiana

Kierowca
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Nr ewidencyjny

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Liczba pracujących dni świątecznych2.15

Opis:

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

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Liczba pracujących dni świątecznych

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Kierowcy pobierający plan miesięczny2.16

Opis:

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

Parametry:

Kolejność (wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska)

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwiska zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Uwagi

Data odbioru

Podpis

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Informacje okresu2.17

Opis:

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

Parametry:

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

Sortowanie:

Wg daty.

Kolumny:

Data

Dzien

Typ dn. ust.

Słu. 1

Kier. 1

W. 1

Słu. 2

Kier. 2

W. 2

Słu. 3

Kier. 3

W. 3
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Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wykaz uchybień rozkładu wolnego2.18

Opis:

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

Parametry:

Okres HR

Sortowanie:

Wg Nazwiska kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię

Nr ewidencyjny

Data od
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Data do

Opis

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Wykaz przekroczeń czasu pracy2.19

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz przekroczeń czasu pracy kierowców w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Zajezdnia

Sortowanie:

Wg nazwiska pracownika.

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię
Nr ewidencyjny
Tydzień
Ilość godzin
Opis
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Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Zmiany nieobecności2.20

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz zmian nieobecności kierowców w okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg daty.

Kolumny:

L.p.

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

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Liczba wolnych sobót z niedzielą2.21

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę wolnych sobót z niedzielą w okresie.

Parametry:

brak

Sortowanie:

Wg nazwiska.

Kolumny:

L.p.

Nazwisko i imię
Nr ewidencyjny
Ilość wolnych sobót z niedzielą

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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