Program na sťahovanie a vyhodnocovanie dát
z digitálnych tachografov

Stručný užívateľský návod

Úvod
Súčasťou dodania ktorejkoľvek verzie programu CarTracker musí byť USB
licenčný kľúč. S ním súvisí aj číslo licencie, ktoré musí byť tiež súčasťou dodania.
Buď v texte faktúry, alebo na škatuli s obsahom dodávky. Jedna licencia je na
jeden počítač.
Pri strate licenčného kľúča, si musíte kúpiť kľúč a licenciu znova.
Licenčný kľúč (Transcend) slúži zároveň ako inštalačné médium. Vložte ho do
USB a po jeho otvorení poklepaním na ikonu

spustíte inštaláciu

programu CarTracker Digital.

Na kľúči (Transcend) sa nachádzajú aj konfiguračné programy a ovládače ku
zariadeniam/dátovým kľúčom na sťahovanie tachografov. Ak je predmetom dodania
aj takýto dátový kľúč, venujte pozornosť nasledovnému:
1. Dátový kľúč digiVU – ovládač a konfiguračný program sa

musí

inštalovať bezpodmienečne, inak sa dáta na kľúči neprenesú

do

PC. Otvorte licenčný kľúč a vyhľadajte priečinok
digiVU_Install - otvorte ho a poklepaním na SetupDigiconnect spustite
inštaláciu.

2. Zariadenie/dátový kľúč Lisle DigiDown – potrebuje
inštalovať iba konfiguračný program. Ak nie je treba meniť
štandardnú konfiguráciu, nie je potrebné ho inštalovať. Ak
áno, otvorte licenčný kľúč, vyhľadajte priečinok
DigiDown_Install a poklepaním na
Digidown_Konfigurácia_Setup spustite inštaláciu.
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Inštalácia CarTracker digital
Na inštaláciu nepotrebujete žiadne zvláštne schopnosti. Takmer na 100%
môžete použiť štandardné prednastavené hodnoty. V jednotlivých oknách inštalácie
teda klikajte na Ďalej. Na obrazovke s licenčnými podmienkami nezabudnúť
zaškrtnúť súhlas. Na poslednej obrazovke po skončení inštalácie stlačte Dokončiť.

Prvé spustenie
Prvé spustenie potrebuje pár základných parametrov. Spustite program klikom
na jeho ikone na ploche Windows-u.
Zvoľte jazyk, potom určiť kam sa majú
údaje ukladať, odporúčame ponechať predplnené. Na tretej obrazovke zadajte
základné údaje o firme – stačí vyplniť žlté kolonky. Na štvrte obrazovke je voľba
časového pásma, odporúčame ponechať predvolené. Posledná obrazovka iba
potvrdzuje vykonanie – Dokončiť.
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Vloženie licenčného čísla
Po inštalácii sa program spustí v DEMO režime, ktorý funguje 30 dní ako plná
verzia programu. Po spustení sa objaví
nasledovné okno, ktoré po pár sekundách zmizne
a program sa spustí. Na chod DEMO režimu je
nevyhnutné byť pripojený na internet, ak nie
DEMO sa nespustí a program vyžaduje vloženie
licenčného číslo.

Vloženie licencie je v Hlavnom menu ->Zmeniť číslo licencie. Licenciu máte
uvedenú na krabici, alebo na
faktúre, alebo na licenčnom kľúči
v súbore Čislo_Licencie.txt - číslo

píšte veľkým písmom aj
s pomlčkami.

Po vložení licencie je potrebné popísať firmu s kontaktnými údajmi. Povinné sú
kolónky so žltým pozadím. Telefónne číslo musí začínať +421.

Licenčný kľúč musí byť permanentne vložený do konektoru ak je program
spustený.

Pokiaľ program nie je spustený, licenčný kľúč nemusí byť pripojený.
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Používanie programu
Po inštalácii a vložení licencie sa otvorí hlavné okno CarTracker-a. Pokiaľ
neboli v programe sťahované, alebo importované žiadne dáta, tak okno vyzerá
nasledovne. (Program je pripravený na prácu.)

Vodičov a vozidlá manuálne do programu nenahrávate,
vytvoria sa automaticky
Vodičov sťahujete bežne cez čítačku kariet. Vložte kartu vodiča čipom hore
a dopredu do čítačky. Interval sťahovania karty vodiča ja maximálne 28
pracovných dní vodiča. Akýkoľvek kratší interval je možný kedykoľvek.
Vozidlá sa prenášajú do programu z dátového kľúča. Spustite CarTracker
a potom vložte dátový kľúč do USB konektoru. Program si všetky použiteľné údaje
s kľúča stiahne automaticky. Dáta z tachografu sa sťahujú v intervale maximálne 90
kalendárnych dní. Kratší interval je možný akýkoľvek.
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Konfigurácia CarTracker-a
Pri prvom spustení doporučujeme prekontrolovať nastavenie vyhodnocovania
tzv. Priestupkov. Vzhľadom na to, že program sa predáva v celej EU, nastavenie je
urobené na štandardné – všeobecne platné hodnoty. V slovenských podmienkach je
hlavne treba prenastaviť posudzovanie „Nočnej práce“ - je iné, tento parameter
treba zmeniť.
Nastavenie urobíte cez „Hlavné menu – Nastavenia“, v novootvorenom okne
zvoliť „Priestupky“. Použite nastavenie tak ako je na obrázku a na uloženie
parametrov OK.

Aby sa pri každom načítaní karty,
alebo tachografu program nepýtal na
odoslanie údajov cez mejl, alebo na FTP
server, tak urobte nasledovné
nastavenie:
V okne „Nastavenia“ zvoľte
postupne E-mail, FTP-Upload.
V oboch prípadoch prepnite vo
vrchnom rámčeku možnosť
v strede: „Uložené súbory
neodosielať automaticky.....“
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Najdôležitejšie úlohy
1.
2.
3.

Skontrolovať prácu vodiča vytlačením tzv. Priestupkov.
Vytlačiť zostavu „Nočná práca“
Vytlačiť zostavu „Víkendová práca“

Všetky tri úlohy sa vykonajú (viď obrázok) v „Hlavnom menu –
Vyhodnotenia“. Program CarTracker má 3 verzie odstupňované cenovo pre rôzne
dopravné spoločnosti. Každá z nich však obsahuje tieto tri dôležité vyhodnotenia.

Tlačovú zostavu „Priestupkov“ je možné vytlačiť za akékoľvek obdobie
v ktorom sa nachádzajú údaje vodiča. Najprv sa zvolia mená vodičov – kliknutím na
mene, ak všetkých tak stlačiť CTRL + A. Na ďalšej obrazovke dátumy od-do a na
poslednej okruh kontrolovanej legislatívy (doporučuje sa ponechať predvolené).
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Notifikácie pri každom spustení programu
Pri každom spustení CarTrackera sa vykonávajú kontroly termínov sťahovania
kariet vodiča a tachografu. Program upozorňuje nielen na zmeškaný termín, ale aj
na blížiaci sa termín. Ak taký nájde, zobrazí nasledovné okno.

Po notifikáciach sa v hlavnom okne programu zobrazí niekoľko záložiek
(Základné údaje, Činnosti, Zmeny, Aktuálny stav) s rôznymi údajmi vodičov (podobe
to platí aj o vozidlách). Základné údaje sú z jeho karty, Činnosti zobrazujú podrobne
každý deň čas práce vodiča, Zmeny graficky zobrazujú čas práce vodiča, Aktuálny
stav je štatistika časov vodiča s výpočtom doteraz odjazdeného času
a zostávajúceho času.

Podrobnejší popis jednotlivých obrazoviek môžete po spustení programu získať
stlačením klávesy F1 – Nápoveda zobrazí text prislúchajúci práve zobrazenej časti
programu!!
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