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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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ROZKŁAD JAZDY WIN
Jest zestawem narzędzi służących do: projektowania, bieżącego wykorzystywania,
aktualizacji danych rozkładów jazdy dla organizatorów transportu jak też dla przewoźników.
Umożliwia tworzenie wielowersyjnych rozkładów jazdy (komplety danych rozkładów jazdy na
kolejne daty obowiązywania): rozkłady archiwalne, aktualne, rozkłady w trakcie
przygotowania. Uwzględnia różne środki transportu (autobusy, trolejbusy, tramwaje itp.).
ROZKŁAD JAZDY WIN - to program integrujący w sobie następujące programy:
Rozkład Jazdy - służy do tworzenia i edycji wielowersyjnego rozkładu jazdy dla
przedsiębiorstwa komunikacyjnego i projektowaniem rozkładu na mapie.
Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci
stron internetowych,
w formacie "Html", zawierających informacje dla pasażerów. Program generuje zbiór
stron o określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość
zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez program
strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i udostępnienia
użytkownikom Internetu, lub „wypalenia” płytki CD z pełnym interaktywnym rozkładem
jazdy.
Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do wywieszenia
na przystankach. Program pobiera dane z rozkładu jazdy, i automatycznie tworzy
tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów tabliczek z możliwością pełnej
konfiguracji wszystkich elementów znajdujących się na wydruku.
Programowanie autokomputerów - program umożliwia utworzenie binarnego
rozkładu jazdy dla urządzenia pokładowego w celu: (sterowania tablicami,
kasownikami, urządzeniami głośnomówiacymi)
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FUNKCJE PROGRAMU:
REJESTRY PODSTAWOWE
Dane startowe do rozpoczęcia pracy rozkładu jazdy (dane podstawowe są wspólne dla
wszystkich wersji rozkładu jazdy)
Rejestr ulic - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich ulicach znajdujących się na
obszarze działania przedsiębiorstwa.
Rejestr miejscowości - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich miejscowościach
obsługiwanych przez pojazdy przedsiębiorstwa.
Rejestr gmin - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich gminach obsługiwanych
przez pojazdy przedsiębiorstwa.
Rejestr urządzeń przystankowych - Rejestr ten zawiera informacje o rodzaju
przystanków które posiada przedsiębiorstwo (słupek, zadaszony, wiata itp.).
Rejestr czynności na kursówkach - Rejestr ten zawiera wykaz czynności które mogą
być składnikiem kursówki czyli jazda według rozkładu jazdy, przerwa bisowa, jazda
wycieczkowa itd
Rejestr norm zużycia paliwa - Rejestr ten zawiera wszystkie normy paliwa
obowiązujące dla linii obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.
Rejestr zajezdni - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich zajezdniach
przedsiębiorstwa.
Rejestr typów taboru - Rejestr zawiera informacje o taborze znajdującym się w
przedsiębiorstwie
Rejestr jednostek miar - Rejestr ten pozwala na ewidencję jednostek miar, które
występują w programie.
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REJESTRY PRZYSTANKÓW:
Rejestr przystanków - Rejestr ten zawiera zbiór przystanków będących na terenie
przedsiębiorstwa. Dane o przystankach zawierają następujące informacje: nawę
przystanku ( pełna, skrócona, dla autokomputera), miejscowość, numer inwentarzowy,
powierzchnia przystanku, stan przystanku, krótki opis, zdjęcie. Słupek danego
przystanku zawiera następujące informacje: opis słupka, ulicę, strefę, punkt kontrolny
dla pasażer, dla kierowcy, przystanek na żądanie, rodzaj urządzenia zamontowanego
na przystanku, przesiadkę na linie, zamontowanie tablicy na przystanku, tekst
wymowy dla autokomputera i urządzenia głośnomówiącego.
Czasy przejazdów - Rejestr zawiera czasy przejazdów pomiędzy przystankamisłupkami (możliwe jest zdefiniowanie nieskończenie wielu przejazdów pomiędzy
przystankami z równymi czasami i normami zużycia paliwa).

REJESTRY LINIE I TRASY:
Rejestr linii - Rejestr zawiera dane dotyczące numerów, nazw i typów ( dzienna,
nocna), oznaczenia dla biletu, kod SRG 3000, normę zużycia paliwa linii obsługiwanych
przez przedsiębiorstwo, datę ważności rozkładu jazdy.
Rejestr wariantów tras - Rejestr zawiera warianty przejazdu dla każdej z linii wraz z
opisem na przystanek i tablice kierunkowe zamontowane w pojeździe.
Rejestr dojazdów - Rejestr zawiera wykaz dojazdów, które są wykonywane podczas
wykonywania pracy przez pojazd.
Rejestr zjazdów - Rejestr zawiera wykaz zjazdów, które są wykonywane podczas
wykonywania pracy przez pojazd.
Rejestr przejazdów - Rejestr zawiera wykaz przejazdów, które są wykonywane
podczas wykonywania pracy przez pojazd.
Uwagi - Rejestr zawiera definicje uwag do kursu dla pasażera na przystanek, do
przystanku na linii dla pasażera, do kursu na linii dla kierowcy oraz do pozycji czasu
pracy dla kierowcy.
REJESTRY KURSY I BRYGADY:
Rejestr typów dni - Rejestr zawiera wykaz obowiązujących w przedsiębiorstwie typów
dni przewozu
( pracujące, wolna sobota, świąteczne itd.) wraz z informacja czy kursy tych dni maja
być drukowane na tabliczce dla pasażera i w jakiej kolejności.
Rejestr brygad - Rejestr zawiera wykaz brygad przypisanych do wybranego typu dnia
przewozu. Każda brygada zawiera informacje o numerze brygady i zajezdni, z której
jest wykonywana, czasie pracy brygady oraz informacje o poszczególnych
czynnościach brygady.
Rejestr kursów - Rejestr zawiera dane dotyczące kursów wybranej linii i wariantu
przejazdu dla wybranego typu dnia przewozu. Dane te zawierają informacje o
numerze kursu, godzinie rozpoczęcia oraz ewentualne uwagi do kursu które będą
drukowane na tabliczce dla pasażera.
INFORMACJE O ODJAZDACH
Program umożliwia przegląd wszystkich informacji zawartych w rozkładzie jazdy. Funkcja
informacji o odjazdach umożliwia na szybie wyszukanie interesujących użytkownika danych
dotyczących wybranego aspektu rozkładu jazdy. Jest szczególnie przydatna w
przedsiębiorstwie na stanowisku informacyjnym dla pasażera.
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EDYTOR CZASÓW PRZEJAZDÓW
Edytor umożliwia definiowanie różnych czasów przejazdów w różnych godzinach.

MENADŻER TABLICZEK PRZYSTANKOWYCH
Automatyczne generowanie tabliczek przystankowych dla pasażera na przystanek z
możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących się na wydruku.
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WERSJE ROZKŁADU
Funkcja ta umożliwia poprawę, dopisanie lub usunięcie wybranej wersji rozkładu jazdy.
OBSŁUGA SRG-3000
Oprogramowanie umożliwi programowanie (autokomputera, tablic, urządzenia
głośnomówiącego)

ROZKŁAD JAZDY W INTERNECIE
Automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci stron internetowych, w formacie Html.
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PROJEKTOWANIE ROZKŁADU JAZDY:
MAPA - Wizualne projektowanie tras na schemacie, mapie (możliwe jest podpięcie
mapy GIS)

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

przystanków i słupków
przejazdów między przystankowych
tras przejazdów
wariantów przejazdów w obrębie tras przejazdów
linii komunikacyjnych na podstawie zdefiniowanych wariantów
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przejazdów tras
Proces projektowania rozkładów jazdy polega na:
1. Zaprojektowaniu tras linii.
Projektowanie odbywa się na mapie (planie miasta) i polega na umieszczeniu
na nim przystanków, zdefiniowaniu połączeń między przystankami wraz z ich
parametrami (droga , czasy przejazdów) oraz ich połączeniu w warianty tras
linii.
2. Zaprojektowaniu minutowego rozkładu jazdy (Projektowanie kursów na trasie
linii
+ Projektowanie kursów i brygad)
Polega na określeniu godzin rozpoczęcia kursów, ich wariantów trasy oraz
połączeniu ich w zadania wykonywane przez pojedynczy pojazd wyjeżdżający
z zajezdni czyli brygady.
Ten etap projektowania w zależności od rodzaju linii oraz typu jej rozkładu
jazdy może być realizowany ręcznie bądź automatycznie. Utworzone zadania
przewozowe zostają przypisane realizującym je zajezdniom oraz wymaganemu
do ich realizacji rodzajowi typu taboru.
Utworzony rozkład jazdy (wersja rozkładu) jest kompletem danych koniecznych
do zlecenia zadań przewozowych przewoźnikowi, dokonywania rozliczeń z
gminami, tworzenia wydruków przystankowych, informacyjnych, książkowych,
wydruków kursówek dla kierowców i innych.
Projektowanie kursów na trasie linii (PIŁA) Ta funkcja programu pozwala
projektować kursy i brygady na ekranie projektowym. Generowanie kursów może
odbywać się w sposób ręczy lub w sposób automatyczny.
Ręczne dodawanie kursów dodaje się poleceniem dodaj kursu.
Przy automatycznym dodawani musimy określić przedział czasowy w jakim ma
kursować pojazd oraz odstęp czasowy co ile ma obywać się kurs.

Projektowanie kursów i brygad (WAGONIKI) Ta funkcja programu pozwala
projektować kursy i brygady na ekranie projektowym. Generowanie kursów może
odbywać się w sposób ręczy lub w sposób automatyczny.
Ręczne dodawanie kursów dodaje się poleceniem dodaj kursu.
Przy automatycznym dodawani musimy określić przedział czasowy w jakim ma
kursować pojazd oraz odstęp czasowy co ile ma obywać się kurs.
Tworzenie kursówek - każda kursówka zawiera informacje o numerze kursówki,
zajezdni z której jest wykonywana, czasie pracy kursówki (max trzech zmian i
przerwie bisowej) oraz informacje o poszczególnych czynnościach na kursówce.
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2

WYDRUKI
WYDRUKI PODSTAWOWE:
Zestawienie
Zestawienie
Zestawienie
Zestawienie
Zestawienie
Zestawienie
Zestawienie
Zestawienie

ulic.
miejscowości.
gmin.
przystanków wraz ze słupkami.
przystanków bez słupków.
przystanków i słupków i lp.
przystanków i słupków wybranego typu.
czynności.

Zestawienie norm zużycia paliwa.
WYDRUKI UWAG:
Zestawienie
Zestawienie
Zastawienie
Zestawienie

uwag
uwag
uwag
uwag

do
do
do
do

linii dla pasażera.
przystanku dla pasażera.
kursów dla kierowcy.
czasu pracy dla kierowcy.

WYDRUKI LINII I WARIANTÓW:
Zestawienie linii.
Zestawienie wariantów tras na linii.
TABLICZKI PRZYSTANKOWE (DLA LINII, DLA PRZYSTANKU)
zdefiniowane dla każdego miasta na etapie wdrożenia lub tworzenie samodzielnie za
pomocą menażera.
WYDRUKI ROZKŁADU JAZDY:
odjazdy z przystanku (dla firm).
WYDRUKI TRAS I KURSÓW:
Trasa wariantu wybranej linii.
Minutowy rozkład wybranego kursu.
Wszystkie kursy wybranej linii.
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Książkowy rozkład jazdy (dla firm).
Książkowy rozkład jazdy (dla pasażera).
Wydruk statystyczny przedsiębiorstwa transportowego.
Wydruk dla koordynatora.
Zestawienie eksploatacyjne.
ZESTAWIENIA DLA GMIN:
Kilometry na liniach przypisane do gmin.
Kilometry linii w rozbiciu na gminy.
Kilometry na terenie gmin w dni.
WYDRUKI BRYGAD:
Listy aktualnych brygad.
Plan służb kierowców.
Kilometry na brygadach.
Czas pracy i miejsca zmian kierowców
Czas pracy i wozokilometry na brygadach
Wykaz przerw eksploatacyjnych.
WYDRUKI DLA KIEROWCÓW:
Czynności.
Czasy pośrednie.
Wszystkie przystanki.

2.1

Zestawienie ulic
Opis:
Wydruk przedstawia wszystkie ulice zadeklarowane w systemie.

Parametry:
brak.

Sortowanie:
Wg nazwy ulicy.

Kolumny:
Nazwa ulicy.

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.2

Zestawienie miejscowości
Opis:
Wydruk przedstawia wszystkie miejscowości zadeklarowane w systemie.

Parametry:
brak.

Sortowanie:
Wg nazwy miejscowości.

Kolumny:
Nazwa miejscowości.

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.3

Zestawienie przystanków wraz ze słupkami
Opis:
Wydruk przedstawia zestawienie zadeklarowanych w systemie przystanków wraz ze
słupkami.

Parametry:
Drukować wg nazwy przystanku lub numeru przystanku.
Drukować nazwę pełną przystanku, nazwę skróconą przystanku lub nazwę przystanku na
wydruk.

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

Kolumny:
Nazwa przystanku
Słupek
Numer
Strefa
Ulica
Miejscowość
Gmina

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.4

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

Parametry:
Drukować wg nazwy przystanku lub numeru przystanku.
Drukować nazwę pełną przystanku lub nazwę skróconą przystanku.

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

Kolumny:
Nazwa przystanku
Numer
Miejscowość
Gmina

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.5

Zestawienie przystanków i słupków i lp
Opis:
Wydruk przedstawia wykaz przystanków, słupków i lp.

Parametry:
brak.

Sortowanie:
Wg liczby porządkowej
Kolumny:
L.p.
Nazwa przystanku
Słupek
Numer
Ulica
Miejscowość
Gmina

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.6

Zestawienie przystanków i słupków wybranego typu
Opis:
Wydruk przedstawia zestawienie przystanków i słupków wybranego typu.

Parametry:
Rejestr urządzeń przystankowych

Sortowanie:
Wg liczby porządkowej.

Kolumny:
L.p.
Nazwa przystanku
Słupek
Numer
Ulica
Miejscowość
Gmina

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.7

Zestawienie czynności
Opis:
Wydruk przedstawia wykaz zadeklarowanych w systemie czynności.

Parametry:
Drukować wg nazwy czynności lub skrótu czynności

Sortowanie:
Wg nazwy lub skrótu czynności zgodnie z wybranym parametrem.

Kolumny:
Nazwa czynności
Skrót
Klasa czynności

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.8

Zestawienie norm zużycia paliwa
Opis:
Wydruk przedstawia zestawienie norm zużycia paliwa.
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Parametry:
brak.

Sortowanie:
Wg opisu normy.

Kolumny:
Opis normy

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.9

Zestawienie uwag do linii dla pasażera.
Opis:
Wydruk przedstawia uwagi do linii dla pasażerów

Parametry:
Wybór linii

Sortowanie:
Wg numeru linii.

Kolumny:
Linia
Symbol
Treść uwagi

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.10

Zestawienie uwag do przystanku dla pasażera
Opis:
Wydruk przedstawia uwagi do przystanków dla pasażerów

Parametry:
Wybór linii

Sortowanie:
Wg numeru linii.

Kolumny:
Linia
Symbol
Treść uwagi

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.11

Zastawienie uwag do kursów dla kierowcy
Opis:
Wydruk przedstawia uwagi do kursów dla kierowców
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Parametry:
Wybór linii

Sortowanie:
Wg numeru linii.

Kolumny:
Linia
Symbol
Treść uwagi

Podsumowania:
brak

Przykład wydruku:

2.12

Zestawienie uwag do czasu pracy dla kierowcy
Opis:
Wydruk przedstawia wykaz uwag do czasu pracy dla kierowcy.

Parametry:
brak.

Sortowanie:
Wg symbolu uwagi.

Kolumny:
Symbol
Treść uwagi.

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

21

MUNICOM.pr em ium -Kar ty k atalogow e
ROZKŁAD JAZDY WIN

2.13

Zestawienie linii
Opis:
Wydruk przedstawia zestawienie zadeklarowanych w systemie linii.

Parametry:
brak.

Sortowanie:
Wg numeru linii.

Kolumny:
L.p.
Numer
Opis linii
Typ linii

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.14

Zestawienie wariantów tras na linii
Opis:
Wydruk przedstawia zestawienie wariantów tras na linii.

Parametry:
Wybór linii

Sortowanie:
Wg wariantu trasy

Kolumny:
L.p.
Symbol
Droga [m]
Opis trasy
Opis na tablicę

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.15

Tabliczki przystankowe_2
Opis:
Wydruk tabliczki przystankowej dla wybranego przystanku i linii.

Parametry:
Wybór przystanku i linii

Sortowanie:
brak.

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.16

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

Parametry:
Typ dnia
Przystanek
Linie

Sortowanie:
Wg godziny.

Kolumny:
Godzina
Linia
Wariant
Opis wariantu
Brygady

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.17

Trasa wariantu wybranej linii_2
Opis:
Wydruk trasy wybranej linii

Parametry:
Linia
Wariant trasy

Sortowanie:
Brak

Kolumny:
Lp
Numer przystanku
Nazwa przystanku
Droga
Droga ogółem
Strefa
Droga na strefie
Gmina
Droga w gminie
Norma zużycia paliwa
Czas przejazdu

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

25

MUNICOM.pr em ium -Kar ty k atalogow e
ROZKŁAD JAZDY WIN

2.18

Minutowy rozkład wybranego kursu
Opis:
Wydruk trasy przejazdu wybranej linii (lista przystanków na trasie).

Parametry:
Typ dnia
Numer linii

Sortowanie:
Wg przebiegu kursu.

Kolumny:
L.p.
Nr/nazwa przystanku
Godzina
Czas [min]
Ogółem [min]
Droga [m]
Ogółem [m]
Strefa
Gmina
Norma zużycia paliwa

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.19

Wszystkie kursy wybranej linii_2
Opis:
Wydruk przedstawiający minutowy rozkład jazdy dla wybranego kursu na linii (czasy
odjazdu z przystanków)

Parametry:
Typ dnia
Linia

Sortowanie:
Wg godziny.

Kolumny:
L.p.
Zajezdnia
Godzina
Uwagi kierowca
Uwagi pasażer
Uwagi przystanek
Przystanek początkowy
Przystanek końcowy
Czas [min]
Droga [m]
Brygady

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.20

Książkowy rozkład jazdy (dla firm)_2
Opis:
Wydruk przedstawia książkowy rozkład jazdy dla firm.

Parametry:
Typ dnia
Linia
Wariant

Sortowanie:
brak.

Kolumny:
Nazwa przystanku
Numer kursu

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.21

Książkowy rozkład jazdy (dla pasażera)_2
Opis:
Wydruk przedstawi książkowy rozkład jazdy dla pasażera

Parametry:
Typ dnia
Linia
Wariant
Nagłówek wydruku

Sortowanie:
brak.

Kolumny:
Nazwa przystanku
Numer kursu

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.22

Wydruk statystyczny przedsiębiorstwa transportowego
Opis:
Wydruk przedstawia statystykę kursów na linii

Parametry:
Typ dnia
Linia
Wariant
Liczba dni

Sortowanie:
brak.

Kolumny:
Przystanki
Kilometry

Podsumowania:
Prędkość komunikacyjna w km/h.
Kilometry na linii razem.
Liczba dni.
Kilometry na linii razem w dni.

Przykład wydruku:
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2.23

Wydruk dla koordynatora
Opis:
Wydruk przedstawiający rozkład jazdy przeznaczony dla koordynatora.

Parametry:
Linia
Wariant
Średnia prędkość techniczna
Data ważności RJ "OD"
Data ważności RJ "DO"
Format i typ wydruku

Sortowanie:
brak.

Kolumny:
Lp
Km
Nazwa przystanku
Kolumny godzinowe

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.24

Zestawienie eksploatacyjne
Opis:
Wydruk przedstawiający zestawienie eksploatacyjne dla wybranego typu dnia.

Parametry:
Typ dnia

Sortowanie:
brak.

Kolumny:
Linia
Kursy całk.
Dojazd
Na linii
W km całk
Dojazd
Na linii
W h całk
Postój
Efekt
V ekspl
V komn
Ve/Vk
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Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.25

Kilometry na liniach przypisane do gmin
Opis:
Wydruk przedstawia sumy przejechanych kilometrów na terenie gmin w poszczególne typy
dni.

Parametry:
Gmina
Linia
Wariant (jeden wybrany, wszystkie)

Sortowanie:
Wg wariantu trasy

Kolumny:
Wariant trasy
Droga [km]
Typ dnia
Liczba kursów
Ogółem Km

Podsumowania:
Podsumowanie ilości Km w rozbiciu na poszczególne typy dni.
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Przykład wydruku:

2.26

Kilometry linii w rozbiciu na gminy
Opis:
Wydruk przedstawia sumy przejechanych kilometrów na terenie wszystkich gmin w
poszczególne typy dni na wybranej linii.

Parametry:
Linia

Sortowanie:
Wg nazwy gminy

Kolumny:
Gmina
Typ Dnia
Droga [m]
Liczba kursów

Podsumowania:
Podsumowanie ilości Km w rozbiciu na poszczególne typy dni.

Przykład wydruku:
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2.27

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

Parametry:
Typ dnia
Linia

Sortowanie:
Wg linii

Kolumny:
Linia
Wozokilometry bez odjazdów
Dojazdy
Gminy

Podsumowania:
Podsumowanie ilości Km w rozbiciu na poszczególne typy dni.

Przykład wydruku:
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2.28

Listy aktualnych brygad
Opis:
Wydruk przedstawia listę aktualnych brygad.

Parametry:
Typ dnia

Sortowanie:
Wg nazwy brygady.

Kolumny:
Typ dnia
Zajezdnia
Brygada
Zmiana 1
Zmiana 2
Zmiana 3
Przerwa
Ogółem

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.29

Plan służb kierowców_2
Opis:
Wydruk przedstawia plan służb kierowców w wybrany typ dnia.

Parametry:
Typ dnia
Brygady

Sortowanie:
Wg nazwy brygady.
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Kolumny:
Zajezdnia
Brygada
Zmiana
Czas pracy

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.30

Kilometry na brygadach
Opis:
Wydruk przedstawia ilość kilometrów na brygadach w wybrany typ dnia.

Parametry:
Typ dnia
Brygady

Sortowanie:
Wg nazwy brygady.

Kolumny:
Typ dnia
Brygada
Zmiana
Liczba kursów
Dojazdy i zjazdy
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Linie komunikacyjne
Przejazdy techniczne
Razem

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:

2.31

Czas pracy i miejsca zmian kierowców
Opis:
Wydruk czasu pracy brygad wraz z miejscami zmian

Parametry:
Typ dnia

Sortowanie:
Wg nazwy brygady.

Kolumny:
L.p.
Zajezdnia
Brygada
I zmiana
Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia
Miejsce zmiany
II Zmiana
Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia
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Zmiana 3 (jeżeli wybrano wydruk dla 3 zmian)
Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia

Podsumowania:
brak

Przykład wydruku:

2.32

Czas pracy i wozokilometry na brygadach
Opis:
Wydruk czasu pracy brygad wraz z miejscami zmian

Parametry:
Typ dnia

Sortowanie:
Wg typ dnia, kursówka

Kolumny:
Dzień
Kursówka
I zmiana - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm
II zmiana - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm

39

MUNICOM.pr em ium -Kar ty k atalogow e
ROZKŁAD JAZDY WIN

III zmiana - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm
Suma - Czas pracy, Przerwa bis, Wozokm

Podsumowania:
I zmiana
II zmiana
III zmiana
Suma

Przykład wydruku:

2.33

Wykaz przerw eksploatacyjnych_2
Opis:
Wydruk przerw eksploatacyjnych dla wybranego typu dnia

Parametry:
Typ dnia
Brygady

Sortowanie:
Wg nazwy brygady.

Kolumny:
Zajezdnia
Brygada
Zmiana
Czas przerwy
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Podsumowania:
brak

Przykład wydruku:

2.34

Czynnosci
Opis:
Wydruk przedstawia czynności dla wybranej brygady.

Parametry:
Typ dnia
Brygada

Sortowanie:
Wg kolejności wykonywania czynności.

Kolumny:
Kurs
Godzina
Linia
Uwagi
Kurs od - do

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.35

Czasy pośrednie
Opis:
Wydruk czasów pośrednich dla wybranej brygady.

Parametry:
Typ dnia
Brygada
Czy drukować przystanki końcowe

Sortowanie:
Wg kolejności przystanków pośrednich.

Kolumny:
Linia
Uwagi
Godzina
Czasy i przystanki pośrednie

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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2.36

Wszystkie przystanki.
Opis:
Wydruk wszystkich przystanków.

Parametry:
Typ dnia
Brygada
Czy drukować dojazdy i zjazdy

Sortowanie:
Wg kolejności przystanków.

Kolumny:
Przystanek
Godziny

Podsumowania:
brak.

Przykład wydruku:
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