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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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KARTA DROGOWA

KARTA DROGOWA

Jest to moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium jest przeznaczony do obsługi
kart drogowych używanych w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Głównym zadaniem
programu jest rozliczanie czasu pracy kierowców oraz paliwa i wszystkich materiałów
eksploatacyjnych oraz przekazanie tych danych do systemu Płace. Program może działać
samodzielnie, ale może również być zasilany w dane z systemu Dyspozytor, Rozkład Jazdy,
Stacja Paliw i Harmonogram.

MENU GLÓWNE KARTA DROGOWA

FUNKCJE SYSTEMU:1

EDYCJA KART DROGOWYCH

Program umożliwia ręczne wpisywanie kart drogowych do systemu. Po zakończeniu pracy
wszystkie dane z papierowej karty drogowej zostają wpisane do systemu komputerowego
( pojazd, na którym była wykonywana praca, czynności wykonane podczas pracy, linia, na
której ta czynność była wykonywana, czas pracy, wykonane kilometry, normy zużycia). Po
wpisaniu wszystkich czynności dnia pracy może być zrealizowane rozliczenie dzienne
pojazdu.

AUTOMATYCZNE POBIERANIE KART DROGOWYCH 

z systemu Dyspozytor. Import danych z informacjami  dotyczących czasu pracy kierowców,
pojazdów, kilometrażu pojazdów itp. na podstawie danych zarejestrowanych podczas pracy
pojazdu na autokomputerze. Zastosowanie generowania kart eliminuje potrzebę ręcznego
wpisywania danych z kart drogowych po zakończeniu pracy przez kierowcę.

PRZEBIEGI POJAZDÓW 

- edycja przebiegów i stanów liczników pojazdów ewidencjonowanych w programie. 

TANKOWANIA 

- Funkcja programu umożliwia analizę tankowań. Możliwa jest analiza tankowań wybranego
pojazdu jak i wszystkich pojazdów za wybrany okres czasu. 

Program umożliwia pracę z dowolną liczbą paliw i materiałów eksploatacyjnych.

ROZLICZANIE

 - Czasu pracy i tankowań na podstawie informacji zebranych z kart drogowych. (rozliczenie
dzienne, miesięczne, jest możliwe nawet w przypadku, gdy pojazd nie tankował w danym
dniu.).

Zmiana norm rozliczenia paliwa (np. zwiększenie normy np. dla warunków zimowych).
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KOREKTY ROZLICZENIA CZASU PRACY 

- Korekta wcześniej przeprowadzonych rozliczeń czasu pracy. Korektę można przeprowadzić
dla wybranego dnia lub miesiąca. Korekta może być też przeprowadzona dla danych które
mają zostać wysłane do płac, a nie jest możliwe ich automatyczne obliczenie przez program
(np. premia uznaniowa itp.)

KOREKTY ROZLICZENIA PALIWA 

- Korektę obliczonej oszczędności i przepału zarówno dla pojazdów jak i dla kierowców. 

Przenoszenie danych np. z oszczędności uzasadnionej w nieuzasadnioną. Operacja taka
jest możliwa zarówno dla jednej karty drogowej jak i całego dnia i miesiąca. Korekta
oszczędności i przepału wykonywana może być niezależnie dla kierowców i pojazdów.

TESTY ROZLICZENIOWE 

-  Definiowanie składników rozliczeniowych, według których naliczone będą dane z
rozliczenia miesięcznego dla płac. Składniki płacowe mogą być dowolnie modyfikowane przez
operatora i zmieniane w razie konieczności zmiany systemu wynagradzania lub przepisów. 

EKSPORT 

- Po wykonaniu rozliczeń możliwe jest przekazanie danych do programu płacowego.

IMPORT 

- Danych z zewnętrznych stacji paliw.

WYDRUKI2

CZAS PRACY:

Kierowców (w dniu, za okres, w miesiącu).

Karty zarobkowe.

Kontrola pracy kierowców (bez kart pracy i nieobecności, z kartą pracy i nieobecnościami)

Sumowanie wybranego składnika.

Za okres w dniach

Za rok

W okresie, dni pracy

OSZCZĘDNOŚCI:

Do wypłaty

ZUŻYCIE PALIWA:
 Pojazdy

Kierowcy

Marki pojazdów

Numery linii

Numery kursówek

Typy linii

Typy dni

Dni

Czynności

Rodzaje norm zużycia paliwa

TANKOWANIA:

Podstawowy,

W dniach - zbiorczy,

Kontrola pobrania paliwa. 

KILOMETRY:
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Plan i wykonanie

W rozbiciu na autobusy przegubowe

Statystyka kilometrów

Przekroczenie max. dop. odchylenia kilometrów

Ciągłość liczników

Stan liczników na koniec dnia

Wykaz jazd na zlecenie za okres

Kierowców za okres + rozbicie na pojazdy

WOZOGODZINY:

Liniowych za okres.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Dzienne zużycie materiałów. 

Miesięczne zużycie materiałów.

Okresowe wybranego materiału.

Okresowe materiałów według kategorii.

Okresowe wszystkich materiałów.

Zużycie materiałów w odniesieniu do paliwa.

NIEOBECNOŚCI:

W dniach

W dniach + suma w dniach

W dniach + suma w godzinach

W dniach + suma w dniach i godzinach

Suma w dniach

Suma w godzinach

Suma w dniach i godzinach

INNE:

Statystyki pracy pojazdów

Statystyki pracy pojazdów - typy dni

Praca pojazdów w dniach za okres

Gotowość pojazdów

Zlecenia - szczegóły

Praca kierowców na pojazdach w miesiącu. 

Gotowość pojazdów, wg dni,

Wyjazdy pojazdów w miesiącu,

Kontrola rozliczenia paliwa

Czas pracy2.1

Kierowców w dniu2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawia ilości poszczególnych rodzajów godzin przepracowanych przez
pracowników w zadanym dniu.
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Parametry:

Dzień

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numerów ewidencyjnych kierowców.

Kolumny:

L.p.

Pracownik

Nr ewidencyjny

Wolne

Nieobecność

Składniki miesięczne

Podsumowania:

Suma poszczególnych typów godzin dla całego wydruku.

Legenda skrótów oznaczeń typów godzin.

Przykład wydruku:

Kierowców za okres2.1.2

Opis:

Wydruk przedstawia ilości poszczególnych rodzajów godzin przepracowanych przez
pracowników w zadanym okresie czasu

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy
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Sortowanie:

Wg numerów ewidencyjnych kierowców.

Kolumny:

L.p.

Pracownik

Nr ewidencyjny

Składniki miesięczne

Podsumowania:

Suma poszczególnych typów godzin dla całego wydruku.

Legenda skrótów oznaczeń typów godzin.

Przykład wydruku:

W miesiącu2.1.3

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie okresowe składników dotyczących czasu pracy kierowców.

Parametry:

Okres rozliczeniowy

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:
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Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię

Składniki miesięczne

Podsumowania:

Suma składników dla całego wydruku.

Przykład wydruku:

Kontrola pracy kierowców2.1.4

Kontrola pracy kierowców z kartą pracy i nieobecnościami

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia listę kierowców, dla których są karty pracy i nieobecności.

Parametry:

Dzień

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny
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Kierowca

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Kontrola pracy kierowców bez kart pracy i nieobecności

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia listę kierowców, dla których jest brak kart pracy lub nieobecności.

Parametry:

Dzień

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny

Kierowca

Podsumowania:

brak.
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Przykład wydruku:

Karty obrachunkowe kierowców2.1.5

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie dzienne i miesięczne czasu pracy pracowników w zadanym
miesiącu.

Parametry:

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Miesiąc

Pracownicy

Czy drukować dane z rozliczeń dziennych

Sortowanie:

Wg nazwiska pracownika.

Wg nr ewidencyjnego

Kolumny:

Dzień w miesiącu

Typ dnia

Składniki miesięczne

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Sumowanie wybranego składnika2.1.6

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wybranego składnika płacowego dla kierowców w
zadanym okresie czasu.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Składnik dzienny do sumowania

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Kierowca

Godziny przepracowane

Wybrany składnik

Podsumowania:

Suma wybranego składnika dla całego wydruku.

Przykład wydruku:
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Za okres w dniach2.1.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz godzin pracy za zadany okres w rozbiciu na poszczególne dni
okresu.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nr ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Składniki miesięczne

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Za rok2.1.8

Opis:

Wydruk przedstawia rozliczenie okresowe składników dotyczących czasu pracy kierowców.

Parametry:

Okres rozliczeniowy

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Numer ewidencyjny

Nazwisko i imię

Składniki miesięczne

Przykład wydruku:
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W okresie, dni pracy2.1.9

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości godzin nadliczbowych kierowców. Wybierając
odpowiednio okres czasu za jaki wydruk ma zostać wykonany można uzyskać dane za dzień
lub okres od - do.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Sortowanie:

Wg numeru ewidencyjnego kierowcy.

Kolumny:

L.p.

Nr ewidencyjny

Kierowca

Godziny przepracowane

Dni przepracowane

Podsumowania:

Suma godzin i dni przepracowanych dla całego wydruku

Przykład wydruku:
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Oszczędności2.2

Do wypłaty2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawia listę kierowców i kwoty do potrącenia lub zwrotu za przepał lub
oszczędności.

Parametry:

Okres

Paliwa

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Wydruk oszczędności czy przepału

Czy drukować szerokie pole na podpis

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

L.p.

Kod paliwa

Paliwo

Oszczędność/Przepał

Cena

Kwota [zł]

Podpis
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Podsumowania:

Suma przepału (oszczędności), ceny i kwoty do potrącenia (zwrotu).

Zużycie paliwa2.3

Zużycie paliwa:

Po wybraniu tej funkcji programu zostanie wyświetlone menu zawierająca możliwe do
wykonania wydruki. Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień,
dotyczących informacji związanych ze zużyciem paliwa. Jest to grupa wydruków zbiorczych,
gdzie istnieje wiele opcji wydruków, w zależności od potrzeb.

POJAZDY

Bez szczegółów - zbiorczy

Data jazdy

Data jazdy, kierowca

Data jazdy, kierowca, numer linii

Kierowca

Kierowca, data jazdy

Kierowca, data jazdy, numer linii

Numer linii

Numer linii, data jazdy

Oszczędność

Normy zużycia paliwa

Numer kursówki

KIEROWCY

Bez szczegółów - zbiorczy

Data jazdy

Data jazdy pojazd

Data jazdy, pojazd, numeru linii

Pojazd
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Pojazd, data jazdy

Pojazd, data jazdy, numer linii

Numer linii

Numer linii, data jazdy

Norma paliwa

Norma paliwa, data jazdy

MARKI POJAZDÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Data jazdy

Kierowca

Numer linii

Typ dnia rozkładu jazdy

Czynności

NUMERY LINII

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Data jazdy

Data jazdy, pojazd

Data jazdy, pojazd, kierowca

Kierowca

Marka

Numer kursówki

NUMERY KURSÓWEK

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Data jazdy

Data jazdy, pojazd

Kierowca

Marka

Zbiorczy wg marek

Numer linii

TYPY LINII

Bez szczegółów - zbiorczy

Marka

Marka, pojazd

Numer linii

TYPY DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazdy

Pojazdy, linie

Pojazdy, kursówki

Marki
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Marki, linie

Marki, kursówki

DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazdy

Marki

CZYNNOŚCI

Bez szczegółów - zbiorczy

Data jazdy

Data jazdy, pojazd

Marka

RODZAJE NORM ZUŻYCIA PALIWA

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd

Pojazd, data jazdy

Marka

Marka, pojazd

Kierowca

Pojazdy2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, inne)

Zużycie paliwa faktyczne (ogółem)

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Wynik rozliczenia - Razem
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Tankowania - Paliwo (zwrot, tankowanie)

Tankowania - Olej silnikowy

Wskaźnik zużycia oleju

Zbiornik początkowy

Zbiornik końcowy

Zużycie na 100 km - Algorytm 1

Zużycie na 100 km - Algorytm 2

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Tankowania

Wskaźnik zużycia oleju

Przykład wydruku:

Data jazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na datę
jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, daty

Kolumny:

Pojazd

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 
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Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Tankowania  (zwrot, tankowanie)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Tankowania

Przykład wydruku:

Data jazdy, kierowca

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na datę jazdy
i kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, daty, kierowcy

Kolumny:

Pojazd

Data

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Przebieg w okresie
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Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Data jazdy, kierowca, numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na datę
jazdy, kierowcę i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, daty, kierowcy, linii

Kolumny:

Pojazd

Data

Imię i nazwisko kierowcy
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Numer kierowcy

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, kierowców

Kolumny:

Pojazd

Imię i nazwisko kierowcy
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Numer kierowcy

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca, data jazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na kierowcę i
datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, kierowców, daty

Kolumny:

Pojazd

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  26  

KARTA DROGOWA

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca, data jazdy, numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na kierowcę,
datę jazdy i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, kierowców, daty, linii

Kolumny:

Pojazd

Imię i nazwisko kierowcy

Numer kierowcy

Data

Linia

Przebieg w okresie
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Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Numer linii

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na numer
linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, linii

Kolumny:

Pojazd

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  28  

KARTA DROGOWA

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer linii, data jazdy

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na numer linii
i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów, linii, daty

Kolumny:

Pojazd

Linia

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)
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Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Oszczędność

_________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na
oszczędność w danych dniach.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Zużycie na 100 km

Suma

Dni miesiąca

Podsumowania:
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Suma oszczędności

Przykład wydruku:

Normy zużycia paliwa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na normy
zużycia paliwa.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Opis normy

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Przykład wydruku:
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Nr kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w pojazdach w danym okresie ze względu na numery
kursówek.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór pojazdów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Kursówka

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Zużycie na 100 km

Przykład wydruku:
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Kierowcy2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony z korektami, nieuzasadniony z
korektami)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona z korektami, nieuzasadniona z korektami,
ogółem)

Wynik rozliczenia - Razem

Wynik rozliczenia korekty (pojazdu, kierowcy)
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Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, daty, pojazdu

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Data

Pojazd

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Wynik rozliczenia oszczędności (uzasadniona, nieuzasadniona, ogółem)

Wynik rozliczenia korekty (pojazdu, kierowcy)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia
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Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd, numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na datę jazdy, pojazd i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, daty, pojazdu

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Data

Pojazd

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdu

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Pojazd

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na pojazd i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdu, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Pojazd

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd, data jazdy, numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na pojazd, datę jazdy i numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdu, linii

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Pojazd

Data

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 
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Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, linii

Kolumny:
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Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Linia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer linii, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na numer linii i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, linii, daty
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Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Linia

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Norma paliwa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na normy zużycia paliwa.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, normy paliwa

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Norma paliwa

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Norma paliwa, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na kierowców w danym okresie ze względu
na normy zużycia paliwa i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór kierowców

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg kierowców, normy paliwa, daty

Kolumny:

Numer ewidencyjny kierowcy

Nazwisko i imię

Norma paliwa

Data

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Marki pojazdów2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów

Kolumny:

Marka

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Tankowania (olej silnikowy, ocz.spalin Ad Blue, paliwo)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Tankowanie

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, pojazdów

Kolumny:

Numer boczny pojazdu

Marka

Przebieg 

Zużycie inne

Zużycie faktyczne 

Przepał/Oszczędność

Zużycie na 100 km (Algorytm 1, Algorytm 2)

Wozogodziny

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie inne

Zużycie faktyczne

Przepał/Oszczędność

Zużycie na 100 km

Wozogodziny

Przykład wydruku:
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Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, daty

Kolumny:

Marka

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg

Zużycie paliwa
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Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, kierowców

Kolumny:

Marka

Kierowca

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  48  

KARTA DROGOWA

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na numer linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, linii

Kolumny:

Marka

Linia
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Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Typ dnia rozkładu jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na typ dnia rozkładu jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, typu dnia

Kolumny:

Marka

Typ dnia

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Czynności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na marki pojazdów w danym okresie ze
względu na rodzaj czynności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór marek
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marek pojazdów, czynności

Kolumny:

Marka

Czynność

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Olej silnikowy

Podsumowania:

Przebieg w okresie

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Olej silnikowy

Przykład wydruku:

Numery linii2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii
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Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

Linia

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny 

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na datę jazdy. 

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, dat

Kolumny:

Linia

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, dat, pojazdów

Kolumny:

Linia

Data

Pojazd

Przebieg 
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Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd, kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na datę jazdy, pojazd i kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, dat, pojazdów, kierowców
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Kolumny:

Linia

Data

Pojazd

Kierowca

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:
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Wg linii, kierowców

Kolumny:

Linia

Kierowca

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na markę pojazdu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa
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Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg linii, marek

Kolumny:

Linia

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numer kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery linii w danym okresie ze względu
na numery kursówki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów linii

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg linii, kursówek

Kolumny:

Linia

Kursówka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Numery kursówek2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg numerów kursówek

Kolumny:

Kursówka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, pojazdów

Kolumny:
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Kursówka

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, dat

Kolumny:

Kursówka

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 
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Rezultat rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Rezultat rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, dat, pojazdów

Kolumny:

Kursówka

Data

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia
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Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, kierwców

Kolumny:

Kursówka

Kierowca

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na markę pojazdu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, marek

Kolumny:

Kursówka

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:
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Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Zbiorczy według marek

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w danym okresie w zestawieniu zbiorczym według
marek pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, marek

Kolumny:

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia
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Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na numery kursówek w danym okresie ze
względu na numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór numerów kursówek

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numerów kursówek, linii

Kolumny:

Kursówka

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Typy linii2.3.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii

Kolumny:

Typ linii

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie ze względu na
marki pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii, marek

Kolumny:

Typ linii

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia (oszczędność, przepał)

Zużycie na 100 km

Czas jazdy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Marka, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie ze względu na
marki pojazdów i pojazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii, marek, pojazdów

Kolumny:

Typ linii

Marka

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne (ogółem, bez ogrzewania)

Przepał/oszczędność

Zużycie na 100 km

Czas jazdy

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Przepał/oszczędność
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Przykład wydruku:

Numer linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy linii w danym okresie ze względu na
numery linii.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów linii

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów linii, numerów linii

Kolumny:

Typ linii

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Typy dni2.3.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni

Kolumny:

Typ dnia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 
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Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
pojazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, pojazdów

Kolumny:

Typ dnia

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazdy, linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
pojazdy i linie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, pojazdów, linii

Kolumny:

Typ dnia

Pojazd

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:
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Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazdy, kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
pojazdy i kursówki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, pojazdów, kursówek

Kolumny:

Typ dnia

Pojazd

Kursówka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 
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Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
marki pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, marek

Kolumny:

Typ dnia

Marka

Przebieg 



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  77  

KARTA DROGOWA

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki, linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
marki pojazdów i linie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, marek, linii

Kolumny:

Typ dnia

Marka

Linia

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 
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Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki, kursówki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy dni w danym okresie ze względu na
marki pojazdów i kursówki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór typów dni

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typów dni, marek, kursówek

Kolumny:

Typ dnia

Marka

Kursówka
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Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Dni2.3.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na dni w danym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg dni
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Kolumny:

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na dni w danym okresie ze względu na
pojazdy.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg dni, pojazdów

Kolumny:

Data

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na dni w danym okresie ze względu na marki
pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg dni, marek

Kolumny:

Data

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Czynności2.3.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku
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Sortowanie:

Wg czynności

Kolumny:

Czynność

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie ze
względu na datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg czynności, dni
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Kolumny:

Czynność

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Data jazdy, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie ze
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względu na datę jazdy i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg czynności, dni, pojazdów

Kolumny:

Czynność

Data

Pojazd

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na typy czynności w danym okresie ze
względu na marki pojazdów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór czynności

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg czynności, marek

Kolumny:

Czynność

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:
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Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Rodzaje norm zużycia paliwa2.3.10

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm

Kolumny:

Norma

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 
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Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, pojazdów

Kolumny:

Norma

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:
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Pojazd, data jazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na pojazd i datę jazdy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, pojazdów, dni

Kolumny:

Norma

Pojazd

Data

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km

Podsumowania:
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Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na markę pojazdu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, marek

Kolumny:

Norma

Marka

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)

Zużycie na 100 km
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Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Marka, pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na markę pojazdu i pojazd.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, marek, pojazdów

Kolumny:

Norma

Marka

Numer boczny pojazdu

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Kierowca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie paliwa w rozbiciu na normy zużycia paliwa w danym okresie ze
względu na kierowcę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju paliwa

Wybór kategorii zużyć materiałów

Wybór rodzaju norm zużycia paliwa

Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg rodzaju norm, kierowców

Kolumny:

Norma

Nazwisko i imię kierowcy

Numer ewidencyjny kierowcy

Przebieg 

Zużycie paliwa wg normy (droga, ogrzewanie, inne)

Zużycie paliwa faktyczne 

Wynik rozliczenia przepału/oszczędności (ogółem, uzasadniony, nieuzasadniony)
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Zużycie na 100 km

Podsumowania:

Przebieg 

Zużycie paliwa

Wynik rozliczenia

Przykład wydruku:

Tankowania2.4

Podstawowy2.4.1

Opis:

Wydruk przedstawia wszystkie tankowania w zadanym okresie, wraz z ilością
zatankowanego paliwa i danymi kierowcy, który tankował.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu oraz daty tankowania.

Kolumny:

Paliwo

Kategoria

L.p.

Data
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Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka/Typ

Paliwo

Tankowanie

Zwrot

Różnica

Zbiornik po tankowaniu

Podsumowania:

Suma ilości tankowanego paliwa.

Przykład wydruku:

W dniach zbiorczy2.4.2

Kolumny:

L.p.

Data

Paliwo(litry)

Tankowanie

Zwrot

Różnica

Materiały eksploatacyjne

Opis:

Wydruk przedstawia tankowania w dniach za wybrany okres, wraz ze zużytymi materiałami
eksploatacyjnymi.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Pojazd
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Sortowanie:

Wg daty tankowania.

Kolumny:

L.p.

Data

Paliwo

o Tankowanie

o Zwrot

o Różnica

Materiały eksploatacyjne

Podsumowania:

Suma ilości tankowanego paliwa oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Kontrola pobrania paliwa2.4.3

Opis:

Wydruk przedstawia kontrolę zgodności tankowania w dniu.

Parametry:

Dzień

Kolumny:

Pojazd

L.p.
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Numer

Tankowania

Karta drogowa

Tankowania

Różnica

Kategoria

Podsumowania:

Suma ilości paliwa na karcie drogowej, tankowaniach i rożnicy.

Kilometry2.5

Plan i wykonanie2.5.1

Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień, dotyczących informacji
związanych z planowanymi i wykonanymi kilometrami przez pojazdy. Jest to grupa wydruków
zbiorczych, gdzie istnieje wiele opcji wydruków, w zależności od potrzeb.

POJAZD

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
pojazdy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu 

Kolumny:

Pojazd
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Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
pojazdy i dni.

Parametry:

Okres

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu, dni 

Kolumny:

Pojazd

Dzień

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie
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Przykład wydruku:

Kierowcy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
pojazdy i kierowców.

Parametry:

Okres

Pojazd

Sortowanie:

Wg nr bocznego pojazdu, kierowcy

Kolumny:

Pojazd

Kierowca

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie
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Przykład wydruku:

LINIA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na linie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg nr linii

Kolumny:

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Typ dnia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na linie i
typy dni.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg nr linii, typu dnia

Kolumny:

Linia

Typ dnia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na linie i
pojazdy.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg nr linii, pojazdu 

Kolumny:

Linia

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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TYP DNIA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na typy
dni w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typu dnia

Kolumny:

Typ dnia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane
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Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na typy
dni oraz linie.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typu dnia, linii

Kolumny:

Typ dnia

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na typy
dni oraz dni.

Parametry:

Okres

Typ dnia

Sortowanie:

Wg typu dnia, dni

Kolumny:

Typ dnia

Dzień

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  105  

KARTA DROGOWA

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

MARKA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na marki
pojazdów w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Marki

Sortowanie:

Wg marki

Kolumny:

Marka

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)
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Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na marki
pojazdów oraz pojazdy.

Parametry:

Okres

Marki

Sortowanie:

Wg marki, pojazdu

Kolumny:

Marka

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  107  

KARTA DROGOWA

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na marki
pojazdów oraz linie.

Parametry:

Okres

Marki

Sortowanie:

Wg marki, linii

Kolumny:

Marka

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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KIEROWCA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
kierowców w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

Wg kierowców

Kolumny:

Kierowca

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
kierowców oraz pojazdy.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

Wg kierowców, pojazdów

Kolumny:

Kierowca

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
kierowców oraz linie.

Parametry:

Okres

Kierowcy

Sortowanie:

Wg kierowców, linii

Kolumny:

Kierowca

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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RODZAJ PALIWA

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa oraz pojazdy.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa, pojazdu

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Pojazd

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)

Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:
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Pojazdy, dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa oraz pojazdy i dni.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa, pojazdów, dni

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Pojazd

Dzień

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)
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Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

Linie

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kilometry planowane i wykonane w danym okresie w rozbiciu na
rodzaje paliwa oraz linie.

Parametry:

Okres

Rodzaj paliwa

Sortowanie:

Wg rodzaju paliwa, linii

Kolumny:

Rodzaj paliwa

Linia

Kilometry planowane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Kilometry wykonane (dojazd, jazda, zjazd, suma)

Odchylenie (Km, procentowe %)
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Podsumowania:

Kilometry planowane

Kilometry wykonane

Odchylenie

Przykład wydruku:

W rozbiciu na autobusy przegubowe2.5.2

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kilometrów przegubowych i krótkich w rozbiciu na linie w
zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg NB Pojazdu

Wg daty.

Kolumny:

Linia

Km planowane

Krótkie

Przegub

Razem

Km wykonane
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Krótkie

Przegub

Razem

Podsumowania:

Suma wszystkich kilometrów

Statystyka km2.5.3

Zbiorcza

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz statystyki kilometrów w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Rodzaj kilometrów

Droga

Numer boczny pojazdu

Podsumowania:

Suma drogi.

Przykład wydruku:

2. Wydruk statystyki w rozbiciu na pojazdy:
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Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz statystyki kilometrów w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Rodzaj kilometrów

Numer boczny pojazdu

Droga

Podsumowania:

Suma drogi.

Przykład wydruku:
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Przekroczenie max. dop. odchylenia km2.5.4

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz przekroczeń max. dopuszczalnego odchylenia kilometrów w
zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Wprowadzanie dopuszczanych odchyleń

Sortowanie:

Wg daty.

Kolumny:

NB pojazdu

Data

Kilometry

Wykonane

Planowane

Odchylenia

W kilometrach

W procentach

Podsumowania:
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brak

Ciągłość liczników2.5.5

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz niezgodności liczników kilometrów w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Sortowanie:

Wg NB Pojazdu

Wg daty.

Kolumny:

Pojazd

Data

Liczik początkowy

Podsumowania:

brak

Stan liczników na koniec dnia2.5.6

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz stanów licznika pojazdów na dany dzień.



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  120  

KARTA DROGOWA

Parametry:

Dzień

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd 

Data

Licznik początkowy

Licznik końcowy 

Odchylenie

Podsumowania:

brak.

Wykaz jazd na zlecenie za okres2.5.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz jazd na zlecenie wykonanych przez kierowców w zadanym
okresie.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu i daty.
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Kolumny:

NB 

Data

Godz od - do

Nr ewidencyjny kierowcy

Imię i nazwisko

Droga

Nr zlec.

Podsumowania:

brak.

Kierowców za okres + rozbicie na pojazdy2.5.8

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kilometrów kierowców za okres wraz z rozbiciem na pojazdy.

Parametry:

Okres

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Czy drukować wydruk uproszczony

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy
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Kolumny:

L.p.

Imie i nazwisko 

Rodzaj RJ

Podstawowa

Ciężka

Lekka

Lekka B

Lekka D

Miejska

Miejska B

Motogodziny

Podstawowa

Podstawowa D

Specjalna

Zakładowa

Podsumowania:

Suma Kilometrów dla wszystkich kierowców

Suma kilometrów dla marki.

Wozogodziny2.6

Liniowych za okres2.6.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie wozogodzin i odchyleń na liniach w wybranym okresie
czasu.
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Parametry:

Okres

Linie

Sortowanie:

Wg linii.

Kolumny:

Linia

Wozogodziny planowane

Wozogodziny wykonane

Odchylenie godzin

Odchylenie %

Podsumowania:

Suma wozogodzin i odchyleń dla wszystkich linii.

Materiały eksploatacyjne2.7

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Po wybraniu tej funkcji programu zostanie wyświetlone menu zawierająca możliwe do
wykonania wydruki. Ta grupa wydruków umożliwia wykonanie podstawowych zestawień,
dotyczących informacji związanych z materiałami eksploatacyjnymi. Jest to grupa wydruków
zbiorczych, gdzie istnieje wiele opcji wydruków, w zalezności od potrzeb.

Dzienne zużycie materiałów2.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych wybranej kategorii w dniu.

Parametry:

Dzień

Kategorie zużyć materiałów

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Sortowanie:

Wg kategorii zużyć materiałów

Kolumny:
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Kategoria

Materiał

Pojazd

Ilość

Podsumowania:

Brak

Miesięczne zużycie materiałów2.7.2

Opis:

Wydruk przedstawia ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych wybranej kategorii w
miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Kategorie zużyć materiałów

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Czy drukować zerowe pozycje

Sortowanie:

Wg pojazdów.

Kolumny:

Pojazd

Dni miesiąca

Podsumowania:

Suma ilości zużytych materiałów w poszczególnych dniach.
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Okresowe wybranego materiału2.7.3

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz zużycia wybranego materiału eksploatacyjnego w zadanym
okresie czasu.

Parametry:

Okres

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Materiał eksploatacyjny

Tankowane paliwo

Wskaźnik

Podsumowania:

Suma ilości zużycia wybranego materiału eksploatacyjnego dla całego wydruku.

Okresowe materiałów według kategorii2.7.4

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów wg wybranej kategorii w wybranym okresie czasu.

Parametry:

Okres

Materiały eksploatacyjne

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Pojazd NR
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Przebieg

Tankowanie

Materiał

Wskaźnik

Obsługa

Dolewka

Pobór awaryjny

Dolewka

Podsumowania:

Suma zużycia materiałów eksploatacyjnych dla całego wydruku.

Okresowe wszystkich materiałów2.7.5

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz współczynniki
zużycia w wybranym okresie czasu.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Wybór rodzaju współczynnika (w stosunku do paliwa lub w stosunku do przebiegu)

Czy drukować wartości współczynników dla materiałów, dla których maksymalny
współczynnik zużycia = 0
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Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Przebieg

Zuż. norma

Ogrzewanie

Zuż. faktyczne

Oszczędność

Materiał 

Wskaźnik [%]

Podsumowania:

Suma zużycia wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla całego wydruku.

Suma zużycia poszczególnych kategorii materiałów eksploatacyjnych dla całego wydruku.

Przykład wydruku:
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Zużycie materiałów w odniesieniu do paliwa2.7.6

Opis:

Wydruk przedstawia procentowe zużycie paliwa w odniesieniu do paliwa w wybranym
okresie.

Parametry:

Okres

Kategoria zużyć materiałów

Materiał eksploatacyjny

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Lp

Pojazd

Suma materiału

Suma tankowań paliwa

Suma zwrotu paliwa

Suma paliwa

Procent paliwa

Suma przebiegu

Procent przebiegu

Podsumowania:

Suma tankowań paliwa.

Suma zwrotu paliwa.

Przykład wydruku:
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Nieobecności2.8

W dniach2.8.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie nieobecności kierowców w dniach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Premia do wypłaty

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.
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Przykład wydruku:

W dniach + suma w dniach2.8.2

Opis:

Wydruk przedstawia nieobecności pracowników w dniach miesiąca, oraz sumę nieobecności
w dniach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Suma dni nieobecności

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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W dniach + suma w godzinach2.8.3

Opis:

Wydruk przedstawia nieobecności pracowników w dniach miesiąca oraz sumę nieobecności
w godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Suma godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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W dniach + suma w dniach i godzinach2.8.4

Opis:

Wydruk przedstawia nieobecności pracowników w dniach miesiąca oraz sumę nieobecności
w dniach i godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Kolejne dni miesiąca

Suma dni i godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma ilości nieobecności w dniu.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:

Suma w dniach2.8.5

Opis:

Wydruk przedstawia sumę nieobecności pracowników w dniach miesiąca.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne
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Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Suma dni nieobecności

Premia do wypłaty

Podsumowania:

Suma dni nieobecności.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:

Suma w godzinach2.8.6

Opis:

Wydruk przedstawia sumę nieobecności pracowników w godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca
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Suma godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma godzin nieobecności.

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:

Suma w dniach i godzinach2.8.7

Opis:

Wydruk przedstawia sumę nieobecności pracowników w dniach miesiąca i godzinach.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Nieobecności i wolne

Zakres danych do analizy (wszyscy wybrani kierowcy; kierowcy, u których występują
wybrane nieobecności)

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy.

Kolumny:

Kierowca

Suma dni nieobecności

Suma godzin nieobecności

Podsumowania:

Suma dni nieobecności

Suma godzin nieobecności

Legenda oznaczeń typów nieobecności.

Przykład wydruku:
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Inne2.9

Statystyki pracy pojazdów2.9.1

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę ilości dni pracy, naprawy i gotowości pojazdów w zadanym
okresie.

Parametry:

Okres

Paliwa

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

L.p.

Numer pojazdu

W eksploatacji

W naprawie

W gotowości

Podsumowania:

Suma ilości dni pracy, naprawy i gotowości dla wszystkich pojazdów.

Przykład wydruku:
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Statystyki pracy pojazdów-typy dni2.9.2

Opis:

Wydruk przedstawia statystykę ilości dni pracy, naprawy i gotowości pojazdów dla typów
dni w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Paliwa

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

Typy dni

Pojazdy w eksploatacji

Pojazdy w naprawie

Pojazdy w gotowości

Liczba dni

Podsumowania:

Suma ilości pojazdów.

Przykład wydruku:
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Praca pojazdów w dniach za okres2.9.3

Opis:

Wydruk przedstawia pracę pojazdów w dniach w zadanym okresie.

Parametry:

Okres

Paliwa

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numerów bocznych pojazdów

Kolumny:

Pojazd

Data karty

Nr ewidencyjny

Kierowca

Droga

Tankowanie

Godziny pracy

Podsumowania:

Suma ilości drogi, tankowania i godzin pracy kierowców.

Przykład wydruku:
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Gotowość pojazdów2.9.4

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz gotowości pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Marka

Nr boczny

Gotowość

Wykorzystanie

Wozodni w inwentarzu

Średnia w inwentarzu

Podsumowania:

Suma gotowości, wykorzystania, wozodni w inwentarzu i średniej w inwentarzu.

Przykład wydruku:
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Zlecenia (szczegóły)2.9.5

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz jazd na zlecenie w wybranym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Zawartość zleceń otwartych w zadanym okresie lub wszystkie jazdy na zlecenie w
zadanym okresie

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Data jazdy

Numer zlecenia 

Kierowca

Droga [km]

Godzin pracy

Linia

Podsumowania:

Suma drogi i godzin dla całego wydruku

Przykład wydruku:
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Praca kierowców na pojazdach w miesiącu2.9.6

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz wykonania pracy na pojeździe w zadanym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Forma zatrudnienia (wszyscy kierowcy, kierowcy etatowi, Kierowcy na zlecenie)

Pracownicy

Drukować nr boczny, nr rejestracyjny, nr boczny i nr rejestracyjny

Sortowanie:

Wg nazwiska kierowcy 

Kolumny:

Kierowca

Data

Pojazd

Nr rejestracyjny

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Gotowość wg dni2.9.7

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz gotowości wg dni w wybranym okresie.

Parametry:
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Okres

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Data

Gotowość

Wykorzystanie

Wozodni w inwentarzu

Średnia w inwentarzu

Podsumowania:

Suma gotowości, wykorzystania, wozodni w inwentarzu i średniej w inwentarzu.

Przykład wydruku:

Wyjazdy pojazdów w miesiącu2.9.8

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz wyjazdów pojazdów w wybranym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Ilość dni bez wyjazdu
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Kolejne dni miesiąca

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Kontrola rozliczania paliwa2.9.9

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz kontroli rozliczenia paliwa w wybranym miesiącu.

Parametry:

Miesiąc

Rodzaj paliwa

Pojazd

Sortowanie:

Wg pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Data

Numer karty

Podsumowania:

brak
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Przykład wydruku:
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