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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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OBSŁUGA TECHNICZNA

OBSŁUGA TECHNICZNA

Program wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium przeznaczony jest do obsługi
warsztatowej pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Pełne wykorzystanie programu jest wówczas,
gdy w systemie znajdują się dyspozytor  lub karta drogowa (skąd pobierane są aktualne dane
o licznikach i przebiegach pojazdów) oraz systemem magazyn (skąd pobierane są dane o
materiałach). 

MENU GLÓWNE OBSLUGA TECHNICZNA

FUNKCJE SYSTEMU:1

ZLECENIA 

Rejestracja zlecenia, wykonanych napraw, czasu pracy mechaników oraz pobranych części i
materiałów. W ramach zleceń możliwe jest prowadzenie danych o przeprowadzonych
naprawach, czasach pracy poszczególnych mechaników, zużytych materiałach. 

AUTOMATYCZNE 

Wskazywanie pojazdów i maszyn, dla których wymagane jest wykonanie przeglądów bądź
badań technicznych z możliwością wystawienia i wydrukowania odpowiedniego zlecenia

EWIDENCJA PRAC 

Wykonanych na pojazdach. W szczególności pozwala wystawiać zlecenia napraw dla
pojazdów.Prowadzenie ewidencji osób odpowiedzialnych, przypisanych do każdego
pojazdu.

KARTA POJAZDU 

Dla każdego pojazdu prowadzona jest karta , która obrazuje aktualny stan pojazdu
(przebieg, date następnego badania technicznego, następny przegląd techniczny i przebieg
pojazdu, przy którym przegląd ma zostać wykonany.

Prowadzenie cykle przeglądów technicznych, ewidencjonować badania i przeglądy
techniczne maszyn, wykonać wydruki przyjęcia i wycofania maszyny z eksploatacji. 

EWIDENCJA I HISTORIA 

zmian opon, silników, akumulatorów, podwozi, ubezpieczeń, zużycia materiałów badań
technicznych, obsług technicznych oraz numerów, dowodów rejestracyjnych..

EWIDENCJA HISTORII CZĘŚCI 

(w jakim pojeździe i kiedy dana część była zamontowana i zdemontowana, jaki w tym czasie
pojazd miła przebieg, a dla opon dodatkowo w jakim miejscu opona sie znajdowała). W
programie znajduje sie dwupoziomowy rejestr napraw. Każda naprawa posiada swój
symbol i może posiadać planowany czas naprawy różny dla każdej marki.  

GOSPODARKA OPONAMI 
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(opony w magazynie, na pojazdach, nowe, bieżnikowane, używane, złomowane, do
bieżnikowania, do złomowania).

CYKLE PRZEGLĄDÓW 

Prowadzenie cyklów przeglądów technicznych dla każdej z marek i (lub) wybranych
pojazdów indywidualnie. Cykle przeglądów technicznych mogą sie składać z dowolnej liczby
elementów. Dla każdego pojazdu można wydrukować dokument przyjęcia i likwidacji
pojazdu. 

ANALIZY 

Analizy efektywnego czasu pracy mechaników w stosunku do planowanego czasu napraw i
do czasu pobytu w pracy, czasu postoju pojazdów. Czas pracy mechaników we wszystkich
rodzajach zleceń jest ewidencjonowany i może być sumowany lub przedstawiony dla
wybranego typu zlecenia.

Czasu pracy mechaników:
wszystkie zlecenia
zlecenia pojazdów
zlecenia regeneracyjne
zlecenia zewnętrzne
zlecenia wewnętrzne
zlecenia warsztatowe
zlecenia maszyn i urządzeń

Czas naprawy pojazdu 

DODATKOWE SŁOWNIKI:

Kartoteki materiałów i części
Rejestr firm i kontrahentów
Typy dokumentów magazynowych
Typy zleceń wewnętrznych
Typy zleceń zewnętrznych
Typy operacji na pojazdach
Typy ubezpieczeń
Typy akumulatorów
Typy podwozi
Typy silników
Typy opon

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI SYSTEMU MUNICOM:

 - DYSPOZYTOR - DS, obsługującym autokomputer, możliwy jest dostęp do maksymalnie
aktualnych przebiegów i stanów liczników poszczególnych pojazdów, co jest szczególnie
istotne  dla prawidłowej kontroli stanu technicznego pojazdów. 

- KARTA DROGOWA - w przypadku gdy baza przebiegów oraz stanów liczników nie jest
aktualizowana na podstawie danych z autokomputera, aktualizacji tej można dokonywać za
pomocą Karty Drogowej.

WYDRUKI2

POJAZDÓW:

Kolejne Obsługi Techniczne i Badania Techniczne pojazdu.

Pojazdy do Obsługi techniczne.

Pojazdy do Badania Technicznego.

Aktualna obsada autobusów.

Pojazdy do ubezpieczenia.

Czas postoju pojazdów.

Kosztorys naprawy pojazdów za okres.

Otwarte zlecenia

PRZEBIEGÓW:

Przebiegów pojazdów na dzień.
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ZUŻYCIA MATERIAŁÓW:

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Materiał

Pojazd

Marka

Rok produkcji

Dni

Typy dokumentów

KOSZTY NAPRAWY POJAZDÓW

NAPRAWY POJAZDÓW

ELEMENTY POJAZDÓW

Akumulatory

Opony

Silniki

INNYCH ELEMENTÓW

Terminy badań/legalizacji innych elementów

POZOSTAŁE

Ilość uszkodzeń w miesiącu

ARKUSZE KOSZTÓW

PRACE W TOKU

PRODUKCJA NA MAGAZYN

USŁUGI DLA ZAKŁADÓW

OBCIĄŻENIE KOMÓREK

PRACE W TOKU DLA ZLECEŃ INNYCH

KOSZTY NAPRAWY

Środek trwały

Grupa środków trwałych

Typ zlecenia

USŁUGI DLA OBCYCH

PRACE W TOKU DLA ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH

NAPRAWY REGENERACYJNE

ZLECENIA NIESKALKULOWANE
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ZLECENIA BEZ ODBIORCÓW LUB WYKONAWCÓW

Pojazdów2.1

Kolejne Obsługi Techniczne i Badania Techniczne pojazdu2.1.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów oraz ich następne obsługi techniczne wraz z
symbolami i przebiegami, przy których powinny zostać wykonane.

Parametry:

Wydruk wszystkich pojazdów lub pojazdów wybranej marki

Pojazdy lub marki pojazdów

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rej.

Marka

Następne badanie

Następna obsługa techniczna

Symbol OT

przy przebiegu

Aktualny przebieg

Aktualny licznik

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Pojazdy do Obsługi techniczne2.1.2

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz pojazdów, które są przeznaczone do wykonania obsługi
technicznej zgodnie z zadanym marginesem Km.

 

Parametry:

Margines Km

Kolejność (wg nr bocznych pojazdów, kilometrów do OT, wg marki pojazdu)

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

NB

Nr rej.

Marka

Symbol następnej obsługi technicznej

Przebieg

Następnego OT

Aktualny

Różnica

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Pojazdy do Badania Technicznego2.1.3

Opis:

Wydruk przedstawia wykaz pojazdów przeznaczonych do następnego badania technicznego
zgodnie z zadanym marginesem dni.

Parametry:

Margines dni

Kolejność (wg nr bocznych, wg dat wykonania)

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.
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Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka

Następne badanie

Data

Dni

Aktualny

Przebieg

Licznik

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Aktualna obsada autobusów2.1.4

Opis:

Wydruk przedstawia aktualną obsadę pojazdów.

Parametry:

brak.

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rej.

Marka
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Kierowca

Nr ewidencyjny

Imię i nazwisko

Od dnia

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Pojazdy do ubezpieczenia2.1.5

Opis:

Wydruk przedstawia pojazdy, które należy ubezpieczyć w ciągu zadanego marginesu dni.

Parametry:

Margines dni

Kolejność (wg nr bocznych pojazdów, wg dat ważności)

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu lub wg dat ważności ubezpieczenia zgodnie z wybranym
parametrem.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny
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Nr rej.

Marka

Typ ubezpieczenia

Data ważności

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Czas postoju pojazdów2.1.6

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów z ich czasem i ilością postojów.

Parametry:

Okres

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka

Postoje

Czas

Ilość

Podsumowania:
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brak.

Przykład wydruku:

Otwarte zlecenia2.1.7

 Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie otwartych zleceń pojazdów na dany dzień.

Parametry:

brak

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Nr zlecenia

Data otwarcia zlecenia

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Niewykonane czynności przeglądów technicznych2.1.8

  Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie niewykonanych czynności przeglądów technicznych.

Parametry:
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Margines kilometrów

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Numer boczny pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Marka pojazdu

Symbol naprawy

Opis naprawy

Data ostatniej naprawy

Aktualny przebieg

Przebieg przy ostatniej naprawie

Różnica przebiegów

Następna Obsługa Techniczna

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Gotowość pojazdów2.1.9

   Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie gotowości pojazdów w dniach miesiąca.

Parametry:

Rodzaj danych

Pojazdy/Marki

Sortowanie:
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Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Dni miesiąca

Razem %

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Usterki pojazdów2.1.10

    Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie usterek pojazdów.

Parametry:

Okres

Rodzaj danych

Pojazdy/marki

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Opis usterki lub uszkodzenia

Opis naprawy

Data

Czas wykonanej naprawy
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Podsumowania:

Czas wykonanej naprawy

Przykład wydruku:

Przebiegów2.2

Przebiegów pojazdów na dzień2.2.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie pojazdów wraz z ich przebiegami na dany dzień.

Parametry:

Dzień

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Pojazd

Nr boczny

Nr rejestracyjny

Marka

Przebiegi

Ogółem

Od wym. siln.

Od napr. gł.

Od ostat. OT

Od wym. oleju

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Zużycia materiałów2.3

Grupa wydruków przedstawiająca zestawienia zużycia materiałów:

TYP ZLECENIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Data otwarcia zlecenia

Data rozchodu materiału

Numer zlecenia

Marka

Pojazd

NUMER ZLECENIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Szczegółowy

Typ dokumentu

MATERIAŁ

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer zlecenia

Pojazd

POJAZD

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer zlecenia - zbiorczy

Numer zlecenia

MARKA

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer dokumentu

Marka

Pojazd

ROK PRODUKCJI

Bez szczegółów - zbiorczy

Pojazd - zbiorczy

Pojazd

Marka - zbiorczy

Marka

DNI

Bez szczegółów - zbiorczy

Typ zlecenia

Typ dokumentu

TYPY DOKUMENTÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Numer dokumentu
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Marka

Pojazd

Typ zlecenia2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia.

Kolumny:

Typ zlecenia

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Data otwarcia zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na datę otwarcia
zlecenia.
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Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, daty otwarcia zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Data otwarcia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Data rozchodu materiału

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na datę rozchodu
materiału.

Parametry:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  20  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, daty rozchodu materiału

Kolumny:

Typ zlecenia

Data otwarcia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres
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Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, numeru zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na markę.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, marki
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Kolumny:

Typ zlecenia

Marka

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu zlecenia ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, daty otwarcia zlecenia

Kolumny:
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Typ zlecenia

Pojazd

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według numeru zlecenia w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Zlecenia

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia
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Kolumny:

Numer zlecenia

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według numeru zlecenia w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Zlecenia

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia

Kolumny:

Numer zlecenia
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Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Typ dokumentu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według numeru zlecenia ze względu na typ
dokumentu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Zlecenia

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia, symbolu dokumentu

Kolumny:

Numer zlecenia
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Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Materiał2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału

Kolumny:
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Materiał

Indeks

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału ze względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału, numeru zlecenia

Kolumny:

Materiał

Indeks

Numer zlecenia

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału, pojazdu

Kolumny:

Materiał

Indeks

Pojazd

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena 

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Dni rozchodu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według materiału ze względu na dni rozchodu.
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Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Materiały

Sortowanie:

Wg materiału, dni rozchodu

Kolumny:

Materiał

Data rozchodu

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Cena 

Ilość

Wartość

Pojazd

Podsumowania:

Ilość

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według pojazdu w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:
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Okres

Rodzaj wydruku

Pojazdy

Sortowanie:

Wg pojazdu

Kolumny:

Pojazd

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według pojazdu ze względu na numer zlecenia -
zestawienie zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Pojazdy
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Sortowanie:

Wg pojazdu, numeru zlecenia

Kolumny:

Pojazd

Numer zlecenia

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według pojazdu ze względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Pojazdy

Sortowanie:

Wg pojazdu, numeru zlecenia

Kolumny:
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Pojazd

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Marka2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według marki w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Marki

Sortowanie:

Wg marki

Kolumny:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  34  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Marka

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według marki ze względu na pojazd - zestawienie
zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Marki

Sortowanie:

Wg marki, pojazdu

Kolumny:
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Marka

Pojazd

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według marki ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Marki

Sortowanie:

Wg marki, pojazdu

Kolumny:

Marka

Pojazd

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Numer zlecenia

Data rozchodu
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Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Rok produkcji2.3.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji

Kolumny:
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Rok produkcji

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na pojazd -
zestawienie zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, pojazdu

Kolumny:

Rok produkcji

Pojazd

Wartość

Podsumowania:
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Wartość

Przykład wydruku:

Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, pojazdu

Kolumny:

Rok produkcji

Pojazd

Nazwa

Indeks
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Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Marka - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na markę -
zestawienie zbiorcze.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, marki
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Kolumny:

Rok produkcji

Marka

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według roku produkcji ze względu na markę.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Rok produkcji

Sortowanie:

Wg roku produkcji, pojazdu
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Kolumny:

Rok produkcji

Marka

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Dni2.3.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia zużycie materiałów według dni w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Data rozchodu

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Typ zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według dni ze względu na typ zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

Wg daty, typu zlecenia

Kolumny:

Data rozchodu
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Typ zlecenia

Numer zlecenia

Nazwa

Indeks

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Typ dokumentu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według dni ze względu na typ dokumentu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Sortowanie:

Wg daty, typu dokumentów

Kolumny:

Data rozchodu

Symbol dokumentu

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks
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Typ zlecenia

Numer zlecenia

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Typy dokumentów2.3.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu

Kolumny:
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Symbol dokumentu

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:

Numer dokumentu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów ze względu na numer
dokumentu.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu, numeru dokumentu

Kolumny:

Typ dokumentu

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Marka

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów ze względu na markę.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu, marki

Kolumny:

Typ dokumentu

Marka

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:

Wartość

Przykład wydruku:
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Pojazd

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zużycie materiałów według typu dokumentów ze względu na pojazd.

Parametry:

Okres

Rodzaj wydruku

Typ dokumentu

Sortowanie:

Wg typu dokumentu, pojazdu

Kolumny:

Typ dokumentu

Pojazd

Numer dokumentu

Nazwa

Indeks

Typ zlecenia

Numer zlecenia

Data rozchodu

Cena

Ilość

Wartość

Podsumowania:
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Wartość

Przykład wydruku:

Koszty naprawy pojazdów2.4

Grupa wydruków przedstawiająca koszty naprawy pojazdów:

POJAZD

Zbiorczy

Numer zlecenia

Typ zlecenia

MARKA

Zbiorczy

Pojazdy

TYP ZLECENIA

Zbiorczy

Pojazdy

Marki

Zlecenia

ROK PRODUKCJI

Zbiorczy

Marki

Pojazd2.4.1

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów w
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zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Marka

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów ze
względu na numer zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia
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Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Typ zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów ze
względu na typ zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych
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Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Marka2.4.2

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według marek w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Marki pojazdów
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marki



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  54  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Kolumny:

Marka

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według marek ze
względu na pojazdy.

Parametry:

Okres
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Rodzaj zestawienia danych

Marki pojazdów
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg marki

Kolumny:

Marka

Pojazd

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  56  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Typ zlecenia2.4.3

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Opis zlecenia

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość
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Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń ze
względu na pojazdy.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Pojazd

Ile zleceń



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  58  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń ze
względu na marki.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych
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Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

Marka

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Zlecenia

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według typów zleceń ze
względu na zlecenia.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Typy zleceń
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg typu zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

L.p

Numer zlecenia

Pojazd

Typ pojazdu

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Rok produkcji2.4.4

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według roku produkcji w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Rok produkcji
Wybór wydruku

Sortowanie:
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Wg roku produkcji

Kolumny:

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:

Marki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy pojazdów w wybranym okresie według roku produkcji
ze względu na marki.

Parametry:

Okres
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Rodzaj zestawienia danych

Rok produkcji
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg roku produkcji

Kolumny:

Marka

Rok produkcji

Ile zleceń

Roboczogodziny

Inne - wartość

Robocizna - wartość

Materiały - wartość

Razem - wartość

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość

Przykład wydruku:
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Naprawy pojazdów2.5

Grupa wydruków przedstawiająca naprawy pojazdów:

POJAZD

Grupa naprawy

Szczegółowy

GRUPA NAPRAWY

Zbiorczy

Rodzaj naprawy - zbiorczy

Szczegółowy

Pojazd2.5.1

Grupa naprawy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów ze względu
na grupę naprawy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych
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Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Grupa naprawy

Skrót

Ile napraw

Roboczogodziny

Podsumowania:

Ile napraw

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według pojazdów w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:
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Okres

Rodzaj zestawienia danych

Pojazdy
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

Pojazd

Data naprawy

Grupa naprawy

Opis

Numer zlecenia

Roboczogodziny

Podsumowania:

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Grupa naprawy2.5.2

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według grupy napraw w
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zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Grupy napraw
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg grupy naprawy

Kolumny:

Grupa naprawy

Skrót

Ile napraw

Roboczogodziny

Podsumowania:

Ile napraw

Roboczogodziny

Przykład wydruku:
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Rodzaj naprawy - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według grupy napraw ze
względu na rodzaj naprawy w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Grupy napraw
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg grupy naprawy

Kolumny:

Grupa naprawy

Opis

Symbol

Ile napraw

Roboczogodziny

Podsumowania:

Ile napraw

Roboczogodziny

Przykład wydruku:
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Szczegółowy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia naprawy pojazdów w wybranym okresie według grupy napraw w
zestawieniu szczegółowym.

Parametry:

Okres

Rodzaj zestawienia danych

Grupy napraw
Wybór wydruku

Sortowanie:

Wg grupy naprawy

Kolumny:

Grupa naprawy

Data naprawy

Opis

Symbol

Pojazd
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Numer zlecenia

Roboczogodziny

Podsumowania:

Roboczogodziny

Przykład wydruku:

Elementy pojazdów2.6

AKUMULATORY

Bez grupowania

Wg typów akumulatorów

Wg pojazdów

Wg przyczyn wycofania

Wg producentów

OPONY

Bez grupowania

Wg typów opon

Wg pojazdów

Wg przyczyn wycofania

Wg miejsca

Wg producentów

SILNIKI

Bez grupowania

Wg typów silników
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Wg pojazdów

Wg miejsca

Wg producentów

Akumulatory2.6.1

Bez grupowania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju sortowania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:
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Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:

Według typów akumulatorów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według typu akumulatora.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg typu akumulatora

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów danego typu

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:

Według pojazdów

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według numerów pojazdów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru akumulatora, pojazdu

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów dla danego pojazdu

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:
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Według przyczyny wycofania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według przyczyny wycofania
akumulatora.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru akumulatora, przyczyn wycofania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)
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L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów dla danej przyczyny wycofania

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:

Według producentów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie akumulatorów pogrupowane według producentów
akumulatorów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru akumulatora, producenta

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data montażu

Aktualny pojazd

Producent

Dni w użyciu

Czas w użyciu

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość akumulatorów dla danego producenta

Średnio dni w użyciu

Przykład wydruku:
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Opony2.6.2

Bez gruowania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju sortowania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według typów opon

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według typu opony.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu opony

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny
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Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według numeów pojazdów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru opony, pojazdu

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według przyczyny wycofania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według przyczyny wycofania opony.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru opony, przyczyny wycofania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
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wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według miejsca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według miejsca znajdowania się opony.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg numeru opony, miejsca

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według producentów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie opon pogrupowane według producentów opon.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg numeru opony, producenta

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.
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Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Powód wycofania

Podsumowania:

Ilość opon

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Silniki2.6.3

Bez grupowania

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg wybranego rodzaju sortowania

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według typów silników

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według typu silnika.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu silnika

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.
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Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według numerów pojazdów.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg typu silnika, pojazdu

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Według miejsca

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według miejsca znajdowania się
silnika.

Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg typu silnika, miejsca

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:

Według producentów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie silników pogrupowane według producentów silników.
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Parametry:

Tabela z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg typu silnika, producenta

Kolumny: (W zależności jakie kolumny zostały zaznaczone w tabeli z zakresem danych do
wydruku)

L.p.

Typ

Numer fabryczny

Data zakupu

Data wycofania

Data montażu

Data demontażu

Pojazd

Przebieg całkowity

Stan

Producent

Miejsce

Podsumowania:

Ilość silników

Średni przebieg całkowity

Przebieg całkowity

Przykład wydruku:
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Innych elementów2.7

Terminy badań/legalizacji innych elementów2.7.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie terminów badań/legalizacji innych elementów

Parametry:

Okres

Kolejność drukowania danych

Sortowanie:

Wg wybranej kolejności

Kolumny:

L.p.

Numer fabryczny

Typ elementu

Kontrolowana data

Badanie/legalizacja do dnia

Data poprzedniego badania/legalizacji

Dni do badania/legalizacji

Sprawdzanie co ile miesięcy
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Zamontowany na pojeździe

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:

Pozostałe2.8

Ilość uszkodzeń w miesiącu2.8.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie ilości uszkodzeń w poszczególnych miesiącach wybranego
roku.

Parametry:

Pojazdy

Rok

Sortowanie:

Wg rodzaju uszkodzenia.

Kolumny:

L.p.

Uszkodzenie

Charakter uszkodzenia

Miesiące w roku

Dekady w miesiącu

Razem uszkodzeń

Podsumowania:

brak.

Przykład wydruku:
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Arkusze kosztów2.9

012.9.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Kolumny:

L.p.

Dział

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem.

Przykład wydruku:
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022.9.2

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów w wybranym okresie.

Parametry:

Okres

Kolumny:

L.p.

Dział

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem.

Przykład wydruku:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  99  

OBSŁUGA TECHNICZNA

032.9.3

Zbiorczy - typy zleceń

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według typów zleceń w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg typu zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Typ zlecenia

Opis typu zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Szczegółowy - zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według zleceń w zestawieniu
szczegółowym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Numer pojazdu

Treść zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Zbiorczy - pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według pojazdów w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Numer boczny pojazdu

Marka

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały
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Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:

Zbiorczy - typy zleceń, pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według typów zleceń i pojazdów w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, numeru bocznego pojazdu.

Kolumny:

L.p.

Numer boczny pojazdu

Marka

Typ zlecenia

Opis typu zlecenia
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Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:

Zbiorczy - usługobiorcy, typy zleceń, pojazdy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie arkuszy kosztów według usługobiorców, typów zleceń i
pojazdów w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Okres

Wykonawcy zlecenia

Typ zlecenia zewnętrznego

Pojazdy

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, numeru bocznego pojazdu.
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Kolumny:

L.p.

Obciążyć

Typ zlecenia

Opis typu zlecenia

Numer boczny pojazdu

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:

Prace w toku2.10

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie prac w toku w wybranym okresie.

Parametry:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  105  

OBSŁUGA TECHNICZNA

Okres

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Numer boczny pojazdu

Treść zlecenia

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Materiały

Robocizna

Praca sprzętu

Inne

Razem

Przykład wydruku:
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Produkcja na magazyn2.11

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie produkcji na magazyn w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór wykonawcy

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Treść zlecenia

Ilość sztuk

Koszt wykonania 1 sztuki

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Podsumowania:

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Przykład wydruku:

Usługi zakładów2.12

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie usług dla zakładów w wybranym okresie.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór wykonawcy zlecenia

Sortowanie:

Wg daty otwarcia zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Data otwarcia zlecenia

Numer zlecenia

Stan kosztów

Nazwa

Treść zlecenia

Inne/praca sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Podsumowania:

Inne/prace sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Przykład wydruku:

Obciążenie komórek2.13

Opis:

Wydruk przedstawia podsumowanie obciążeń komórek organizacyjnych w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Skrót
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Nazwa komórki organizacyjnej

Inne/Praca sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Podsumowania:

Inne/Praca sprzętu

Robocizna

Materiały

Razem

Przykład wydruku:

Przykład wydruku:

Prace w toku dla zlecen innych2.14

Opis:

Wydruk przedstawia zbiorcze zestawienie prac w toku w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Komórka obciążona

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna
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Wartość

Ilość roboczogodzin

Przykład wydruku:

Koszty naprawy2.15

Środek trwały2.15.1

Zbiorczy 

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według środków trwałych w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór środków trwałych

Sortowanie:

Wg środków trwałych.

Kolumny:

L.p.

Środki trwałe

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny
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Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Numer zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według środków trwałych ze względu na numer
zlecenia.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór środków trwałych

Sortowanie:

Wg środków trwałych, numeru zlecenia.

Kolumny:

Środek trwały

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem
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Przykład wydruku:

Typ zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według środków trwałych ze względu na typ zlecenia.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór środków trwałych

Sortowanie:

Wg środka trwałego, typu zlecenia

Kolumny:

Środek trwały

Numer zlecenia

Typ zlecenia

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem
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Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Grupa środków trwałych2.15.2

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według grupy środków trwałych w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grupy środków trwałych

Sortowanie:

Wg grupy środków trwałych.

Kolumny:

Grupa środków trwałych

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów
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Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Przykład wydruku:

Środki trwałe

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według grupy środków trwałych ze względu na środki
trwałe.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grupy środków trwałych

Sortowanie:

Wg grupy środków trwałych, środka trwałego.

Kolumny:

Grupa środków trwałych

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:
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Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/ pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Typ zlecenia2.15.3

Zbiorczy 

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia.

Kolumny:

Typ zlecenia

Opis zlecenia

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń
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Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Środki trwałe

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na środki trwałe.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, środka trwałego

Kolumny:

Typ zlecenia

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych

Wartość razem

Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny
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Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych

Wartość razem

Przykład wydruku:

Grupy środków trwałych

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na grupy środków
trwałych.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, grupy środków trwałych

Kolumny:

Typ zlecenia

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość robocizny

Wartość materiałów

Wartość razem
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Podsumowania:

Ile zleceń

Roboczogodziny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość robocizny

Wartość materiałów

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

Typ zlecenia

L.p

Numer zlecenia

Środek trwały

Numer inwentarzowy

Roboczogodziny
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Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały 100%)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały 100%).

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Obciążyć

Numer zlecenia

Środek trwały, uwaga z otwarcia zlecenia

Numer inwentarzowy
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Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podpis usługobiorcy

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały 100%) - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały 100%) w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:
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L.p.

Usługobiorca

Nazwa działu

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały < 100%)

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały < 100%).

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Usługobiorca

Numer zlecenia

Środek trwały, uwaga z otwarcia zlecenia

Numer inwentarzowy

Procent udziału
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Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych, pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały < 100%) - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały < 100%) w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zlecenia

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Usługobiorca

Nazwa działu

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu
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Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia / działy (udziały 100% i < 100%) - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia koszty naprawy według typu zlecenia ze względu na zlecenia/działy
(udziały 100% i < 100%) w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór typu zlecenia

Wybór zakresu zleceń 

Sortowanie:

Wg typu zlecenia, zlecenia

Kolumny:

L.p.

Obciążyć

Nazwa działu

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Podsumowania:

Wartość materiałów

Wartość robocizny

Wartość innych/pracy sprzętu

Wartość razem

Przykład wydruku:
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Usługi dla obcych2.16

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie usług dla obcych w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Treść zlecenia

Ilość roboczogodzin

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Podsumowania:

Ilość roboczogodzin

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Razem

Przykład wydruku:
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Prace w toku dla zleceń zewnętrznych2.17

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie prac w toku w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p.

Numer zlecenia

Uwagi otwarcia

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Przykład wydruku:

Naprawy rgeneracyjne2.18

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie napraw regeneracyjnych w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór materiałów

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.
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Kolumny:

Numer zlecenia

Typ zadania

Otwarcie zlecenia

Zamknięcie zlecenia

Materiał

Roboczogodziny

Wartość robocizny

Wartość części

Wartość razem

Podsumowania:

Roboczogodziny

Wartość robocizny

Wartość części

Wartość razem

Przykład wydruku:

Zlecenia nieskalkulowane2.19

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zleceń nieskalkulowanych w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór wykonującego zlecenie

Wybór rodzaju zlecenia
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Wybór zlecenia

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p

Numer zlecenia

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Podsumowania:

Praca sprzętu

Inne

Materiały

Robocizna

Wartość

Ilość roboczogodzin

Przykład wydruku:
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Zlecenia bez odbiorców lub wykonawców2.20

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zleceń bez odbiorców lub wykonawców w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór rodzaju zlecenia

Wybór zlecenia

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru zlecenia.

Kolumny:

L.p

Numer zlecenia

Data otwarcia zlecenia

Data zamknięcia zlecenia

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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