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Informacja o firmie :
Firma Soft-Trans działa na rynku od roku 1993. Specjalizuje się głównie w tworzeniu oprogramowania dla firm
Transportowo-Spedycyjnych. Zajmujemy się całościową obsługą firm : tworzenie aplikacji na zlecenie,
wdraŜanie systemów (transport, FK, sprzedaŜ), wyposaŜenie w odpowiedniej klasy sprzęt, tworzenie sieci
(NOVELL, LINUX, NT2000), administracja siecią, sprzętem oraz bazami danych.

•

nowoczesność i fachowość

System EuroTrans2000 to produkt całkowicie polski , dostosowany do krajowych
realiów gospodarczych i standardów. System został zaprojektowany oraz stworzony
przez osoby związane z tematyka transportową od wielu lat. KaŜda nowa wersja
systemu obejmuje zarówno dostosowanie produktu do zmieniających się przepisów
oraz rozwój istniejących, jak i tworzenie nowych funkcjonalności zwiększających
ergonomie pracy.
•

Elastyczność i skuteczność

Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z moŜliwościami parametryzacji i
konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych i unikalnych
potrzeb klienta.
System pozwala na : automatyzację prac oraz minimalizacje ryzyka powstawania
błędów w toku operacji na duŜych zbiorach.
optymalizacje wykonywanych czynności oraz kontrolę
oszczędność czasu i kosztów związanych z jednokrotnym wprowadzaniem danych
do systemu. aktualne informację o wykonywanych zadaniach i o rentowności
•

Bezpieczeństwo danych – integralność informacji

EuroTrans200 to wielomodułowy system informatyczny. Dedykowany dla
przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą problematyką transportu, spedycji,
logistyki. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewnia pełne wsparcie oraz
automatyzacje prac w przedsiębiorstwie. System pozwala na pracę on/off line firmom
wielo oddziałowym. System współpracuje z jedną z najbardziej wydajnych baz
danych FireBirde. został napisany w języku DELPHI pracuje w środowisku
WIN98/WINNT/WIN XPRO.
•

Opis Środowiska Systemu

1. Program posiada nowoczesny system zabezpieczeń : kodowana baza danych
rejestr uŜytkowników systemu ,hasła dostępu, blokowanie niedostępnych opcji
dla uŜytkowników, historie prowadzonych operacji w systemie . UŜytkownik
dzięki przyjaznemu interfejsowi ma moŜliwość dostosowania wyglądu
programu do swoich preferencji
2. Wymagania sprzętowe, oprogramowanie : komputery typu co najmniej C400,
64 RAM, HDD 10GB, Serwer NT2000 Profesional na AMD/Celeron 1.4 GHZ,
HDD 40GB, 256 MB RAM. Archiwizacja na CD – nagrywarka.
Lub alternatywnie Serwer na systemie LINUX.
3. Baza danych FireBird wersja bezpłatna lub zakupiona.
(Firebird-2.1.3.4870-0-Win32.exe bezpłatna wersja do pobrania z naszej strony
internetowej www.soft-trans.com.pl)

Schemat działania programu
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Instalacja oprogramowania
1.

Przed instalacją programu EuroTrans2000 naleŜy zainstalować serwer bazy danych
Firebird-2.1.1.17910-0_Win32.exe. Oprogramowanie to jest zamieszczone na płytce
instalacyjnej lub jest do pobrania ze strony http://www.firebirdsql.org/ albo z naszej
strony www.soft-trans.com.pl .
Poszczególne kroki przy instalacji serwera
oraz klienta bazy danych FireBird

W przypadku instalacji serwera wybieramy opcje
Classic Serwer , opcje narzędzia programistyczne
moŜemy pominąć.

instalacją klienta FireBirda
w przypadku instalacji klienta bazy danych wybieramy
opcje ->minimalna instalacja klienta bez serwera i
narzędzi programistycznych

Serwer FireBird moŜemy uruchomić jako Aplikacje
Lub jako usługę

2. Zainstalować Program z dysku CD – uruchomić transport.exe.
program instaluje się w katalogu C:\EuroTrans2010

Instalacja na komputerze – serwer.
Instalacja programu EuroTrans w
standardowym katalogu
C:\EuroTrans2010

Instalacja na komputerze – stacja robocza .
Po zainstalowaniu klienta bazy danych FireBird zainstalować Program z dysku CD –
uruchomić Klient.exe podobnie jak w przypadku serwera .
Po uruchomieniu programu naleŜy skonfigurować połączenie sieciowe z bazą danych.
W trakcie próby nawiązania połączenia z bazą nacisnąć opcje <konfiguruj>

Następnie wykorzystując opcje komputery w sieci zdefiniować IP serwera oraz
podać pełną ścieŜkę dostępu z nazwą bazy danych.
Zamiast IP moŜemy podać nazwę komputera
będącego serwerem. Wszystkie te operacje moŜna
wykonać w pliku transport.ini w katalogu
EuroTrans2010.

Transport.ini : plik konfiguracyjny programu.

Plik Transport.ini są zapisywane pewne zmienne konfiguracyjne systemu . Zapisywana jest takŜe konfiguracja
sieciowa programu . W pliku moŜemy zdefiniowanie kilku baz danych które moŜe obsługiwać program w sekcji
Pofile .
Przykładowy plik transport.ini ma postać :
------------------------------------------------------------------------[General]
DBUserName=sysdba
DBPass=masterkey
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb
// ścieŜka do bazy danych
AppPath=c:\EuroTrans2004
PRINTER=0 // ustawienie rodzaju drukarki 0: atramentowa, 1 igłowa, 2 laserowa
tmp_path=c:\tmp
ShowScanSetup=0
LastLogin=1
EksportFileName=c:\FK\FK.TXT
// ustawienia

[Profile_1]
Title=Baza 2004 lokalna na c:
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb
AppPath=c:\EuroTrans2004
[Profile_2]
Title=Baza 2003 lokalna na d:
DBPath=D:\EuroTrans2004\dane\baza2003.gdb
AppPath=D:\EuroTrans2004

// profil obsługujący bazę lokalną na dysku c:\

// profil obsługujący bazę lokalną na dysku d:\

[Profile_3]
Title=Baza 2003 na sieci
// profil obsługujący bazę na serwerze o IP 179.168.0.1
DBPath=179.168.0.1:D:\EuroTrans2004\dane\baza2003.gdb
AppPath=D:\EuroTrans2004
[1]
lvUpdateTime=30
lvAutoUpdate=0
FaxPrinterID=-1

// ustawienia dla uŜytkownika [1]

ZleceniaPrinterID=0
MonitPojazdy=0
MonitKierowcy=0
MonitNaczepy=0
MonitKontenery=0
KonwersjaZnakowExport=1
MonitWeze=0
Plik składa się z sekcji kilku sekcji:
[General]
// definiowany domyślny uŜytkownik bazy
DBUserName=sysdba
DBPass=masterkey
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb // ścieŜka i nazwa bazy danych od której
// startuje program
AppPath=c:\EuroTrans2004
//scieŜka do programu
tmp_path=c:\tmp
// katalog w którym są składowane
//tymczasowe dane
ShowScanSetup=0
//zmienna do skanowania
LastLogin=1
// ustawienia ostatniego operatora
// logującego się w systemie
EksportFileName=c:\FK\FK.TXT
// ścieŜka do pliku przesyłanego do FK
EksportSaveDialog=0
// zmienna dotycząca prze
Eksport_Separator=;
// separator poszczególnych danych przy
//eksporcie danych do pliku- przesył FK
DefaultProfile=Profile_2
// profil programu defaultowo określony
Następne sekcje zatytułowane [Profile_1] pozwalają uruchomić program z róŜnymi bazami danych określonymi
w zmiennej DBPath. Opisy tych sekcji (Title) pokazują się jako menu po uruchomieniu programu.
[Profile_1]
Title=Baza 2004 lokalna na c:
// opis profilu
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb
// ścieŜka do bazy danych w
przypadku gdy jesteśmy w sieci aby przyłączyć dany komputer do
serwera sieciowego naleŜy przed ścieŜką wpisać IP komputera do
którego się łączymy. (przykład : [Profile_3])
AppPath=c:\EuroTrans2004 // ścieŜka do programu. W przypadku
zainstalowania aplikacji na serwerze a nie na stacjach roboczych przed
wskazaniem dysku musimy wpisać numer IP serwera : 196.168.0.2:
c:\EuroTrans2004
Plik transport.ini w tym przypadku powinien znajdować się na dysku lokalnym w katalogu WINDOWS.
Sekcje numerowane [1]...[10] przechowują dane o kolejno logowanych osobach i ich ustawieniach systemowych
.

Uruchomić program z katalogu
C:\EuroTrans2009 \Transport.exe, lub z menu START/programy/soft-trans
w przypadku problemów proszę o kontakt soft-trans@pro.onet.pl, lub telefonicznie :
601 524533, (32) 231 07 31

UWAGA : domyślne hasło dostępu dla administratora to
123456
Problemy z Łączeniem z bazą danych

Pierwszą czynnością jaką wykonuje program po uruchomieniu jest próba nawiązania łączności z serwerem bazy
danych. Poprawność tej operacji jest niezbędna do działania systemu. Wystąpienie błędu przy łączeniu się z bazą
moŜe być spowodowane przez:
a)

Nieprawidłowo zainstalowany program na komputerze operatora.

b) Blokowanie serwera FireBird poprzez FierWalla (naleŜy otworzyć na serwerze port 3050 lub pozwolić
na łączenie z programem FireBird)
c)

Niedziałający lub błędnie zainstalowany serwer danych.

Przeprowadzić instalacje Firebird-2.1.1.17910-0_Win32.exe
d) Brak bazy danych na serwerze .
sprawdzić czy w katalogu c:\eurotrans2010\dane na serwerze jest plik baza2010.fdb.
e)

Źle skonfigurowane środowisko sieciowe.

f)

Uszkodzenie fizyczne okablowania sieciowego.

g) Nie skonfigurowany adres bazy danych patrz instalacja programu
Instalacja na komputerze – stacja robocza.
Określenie rodzaju występującego problemu moŜe pomóc jednoczesne naciśnięcie klawiszy Shift i Ctrl ,
pozwalające zidentyfikować błąd niskiego poziomu. W razie problemów z połączeniem z bazą danych
prosimy o zanotowanie komunikatów błędu łączenia i przekazanie tych informacji do działu technicznego
dystrybutora niniejszego oprogramowania.

Logowanie
Po poprawnym przyłączeniu do bazy danych na ekranie pojawi się okno logowania i autoryzacji uŜytkownika za
pomocą hasła dostępu.

Nazwę uŜytkownika wybieramy z listy zdefiniowanej przez administratora systemu, a następnie wpisujemy
swoje hasło dostępne (hasła muszą mieć minimalną długość sześciu znaków co jest wymagane przez
zastosowany w systemie algorytm szyfrujący). Domyślnym uŜytkownikiem w oknie logowania jest osoba, która
ostatnio pracowała w systemie na danym stanowisku roboczym.
Poprawne wpisanie hasła i naciśnięcie przycisku Zaloguj spowoduje przejście do menu głównego. W przypadku
wpisania złego hasła zostanie wygenerowane ostrzeŜenie i prośba o ponowną próbę logowania.

Menu główne.

Zmiana MENU uŜytkownika:

Podstawowa plansza jest podzielona na dwie części, gdzie pierwsza jest
traktowana jako zbiór opcji głównych oraz skrótów katalogów zawierających
podopcje. JeŜeli ikona opcji w pierwszej części menu w swym prawym dolnym
rogu posiada strzałkę ( ) to oznacza to, Ŝe jest to skrót do katalogu z opcjami i
gdy podświetlimy taką pozycję, to w dolnej części pojawią się wszystkie zawarte
w niej komendy. Aby uruchomić komendę zarówno z górnego jak i dolnego okna
naleŜy dwukrotnie kliknąć na niej przyciskiem myszy. Kolejność, połoŜenie,
wygląd ikony czy opisy opcji dla kaŜdego uŜytkownika moŜna dowolnie ustalić
zgodnie z potrzebami (patrz funkcje administracyjne).
W górnej części okna menu głównego znajdują się cztery przyciski:
- Logowanie. Pozwala na zmianę operatora systemu bez konieczności
zamykania programu.
- Zmiana bazy. Ta opcja jest uŜyteczna, gdy system pracuje w trybie wielu
odrębnych baz danych.
- Menu. Zmiana zawartości menu głównego.
- Koniec. Poprawne wyjście z programu.
Górna część okna zawiera podstawowe informacje o bieŜącym operatorze
systemu i bazie danych oraz krótki opis bieŜąco podświetlonej opcji.

W górnym menu systemu znajduje się opcja MENU. Pozwala na konfigurowanie i dobór menu dla danego
uŜytkownika. Za pomocą tej opcji moŜemy udostępniać lub nie dane opcje dla operatora systemu
Ekran składa się z dwóch części. Pierwszej definiującej główne menu dla
uŜytkownika i dolnej części pozwalającej tworzyć podmenu. Opcja
Eksportuj do pliku pozwala zapamiętać dane ustawienie menu i za pomocą
następnej opcji importuj z pliku daje nam moŜliwość skopiowania menu juŜ
ułoŜonego dla następnego uŜytkownika.
Przykład :
Dwaj uŜytkownicy Jan, Ula mają mieć menu w postaci Czasu pracy.
Definiujemy uŜytkowników oraz ich prawa dostępu w module Administracja
systemu. Otwieramy opcje menu dla Czasu pracy eksportujemy układ menu
do pliku, zmieniamy uŜytkownika na Jan i importujemy stworzone menu. Po
zapisaniu kształtu menu uŜytkownik Jan po zalogowaniu będzie posiadał
identyczne menu co uŜytkownik Czas Pracy.
Aby przy logowaniu nie pojawił się uŜytkownik Czas Pracy, Zagranica itp..
naleŜy tych uŜytkowników DEAKTYWIZOWAĆ !!!.

Dla uŜytkownika Ula powtarzamy operacje : wczytujemy uŜytkownika, importujemy
odpowiedni plik menu . Do programu dołączone są pliki menu odtwarzające wybrane
konfiguracje systemu dla czterech podstawowych profili : czas pracy, zagranica, kraj,
warsztat, administrator . Konfiguracje oczywiście uŜytkownik moŜe sam modyfikować wg.
swoich potrzeb.

Definiowanie uŜytkowników oraz praw dostępu do opcji w programie.
Program ma rozbudowane system uprawnień oraz
praw dostępu. W konfiguracji programu w opcji
Administracja uŜytkownikami definiujemy hasła
uŜytkowników programu oraz uprawnienia w
dostępie do poszczególnych modułów programu

Uprawnienia są nadawane co do danej akcji na
danym oknie : uruchomienia, dodawania,
usuwania, poprawiania.
Po utworzeniu uŜytkowników mamy
moŜliwość kopiowania uprawnień opcja ->
pobierz uprawnienia - dla danego uŜytkownika

Dane Firmy
Dane firmy konieczne do wystawienia faktury.
Definiowanie kont bankowych (dowolna ilość), określenie
konta domyślnego automatycznie podpowiadanego przy
wystawieniu faktury.

Profile uŜytkownika
Definiowanie dla danego uŜytkownika
opcji : Monitor terminów czy ma się
uruchamiać przy starcie programu czy teŜ
nie.

Określenie domyślnych drukarek, faksów ,
automatycznego odświeŜania list

Konfiguracja Tabor

Moduł pozwala na definiowanie w systemie
Danych wykorzystywanych w
kartotece pojazdów i kierowców
- marek pojazdów
- Dokumentów kierowców

Pobieranie kursów danych : czy dany
uŜytkownik przy uruchomieniu programu
ma pobierać kursy walut ze strony NBP
automatycznie

(opis dokładniejszy poniŜej)
- rodzajów pojazdów
- gatunków pojazdów
- rodzaju naczep
- gatunków naczep
Ilość dni uruchamiająca informacje
- zadań dla taboru
w monitorze terminów
Dokumenty
(opisane
poniŜej)
definiowanie
wszelkich
dokumentów,
dowolnych terminów związanych z kierowcą
co będzie wykorzystywane przez monitor
terminów ostrzegający nas przed
Zadania dla taboru
upływającymi terminami np. badań
definiowanie wszelkich dokumentów, zdarzeń
technicznych czy waŜnością gaśnicy lub
dowolnych terminów związanych z pojazdami,
badaniami psychotechnicznymi kierowcy
oraz naczepami co będzie wykorzystywane
przez monitor terminów ostrzegający nas przed
upływającymi terminami np. badań
technicznych czy waŜnością gaśnicy

Ilość dni uruchamiająca informacje w
monitorze terminów

Monitor terminów
Monitor terminów pokazuje nam ile czasu zostało nam do terminowych
badań, zakończenia waŜności dokumentów. Opcje moŜne się uruchamiać
automatycznie przy starcie programu przypominając uŜytkownikowi o
mijających terminach. Ustawieni opcji w profilach uŜytkownika.

Obsługa podstawowego okna w programie
Na przykładzie okna kartoteki Rejestr Towarów.
KaŜde okno w programie jest tak samo zorganizowane poniŜej opis funkcji i obsługi standardowego okna w
programie.
Opcje wyszukiwania najlepiej ustawić
- ignoruj wielkość liter
- zawiera szukaną
- Szukaj w trakcie wprowadzania

Po naciśnięciu nagłówka kolumny
Dane zostaną uporządkowane wg danej
kolumny wyszukiwanie pozycji takŜe jest
moŜliwe po kaŜdej zaznaczonej kolumnie.
Domyślnie program wyszukuje po pierwszej

Pobranie danych z
bazy wg
określonego filtru

Sumowanie zaznaczonej
kolumny liczbowej

Dostęp do kalendarza i
terminów spotkań
Klawisze funkcyjne skróty
klawiszowe Alt+ podkreślona litera

Po naciśnięciu prawego przycisku
myszy pojawia się dodatkowe menu
Pozwalające np. na ukrycie kolumn
itp..

Zapisanie danych z listy do pliku
typu *.csv plik jest czytany przez
program MS Exel, Open Office

Kartoteki :kierowców, pojazdów, naczep
Kartoteka kierowców umoŜliwia umieszczenie
dokładnych danych o kierowcach
oraz o dokumentach istotnych w pracy kierowcy tj : paszport,
prawo jazdy itp. Rodzaje dokumentów oraz terminy
ostrzegające o utracie waŜności dokumentu moŜna w prosty
sposób zdefiniować w module konfiguracja taboru .
Moduł posiada równieŜ moŜliwość umieszczenia w
programie skanów dokumentów.

ŚcieŜka do pliku typu *.bmp, *.pdf

Filtr na rodzaj pojazdu
Definiowanie waŜności badań,
dokumentów itp..

Moduł Pojazdy listuje zarejestrowane w
systemie transportowym ciągniki. Podstawowe
operacje związane z tym modułem pozwalają na
edycję (dodawanie nowych pozycji, poprawa) ,
drukowanie
róŜnego
rodzaju
zestawień
określonych przez klienta. Dodatkowa , wielce
istotna funkcja to rejestrowanie dokumentów typu
OC, AC, zielona karta co w powiązaniu z
monitorem terminów pozwala na wczesne
zapobieganie wygasaniu tych dokumentów.
KaŜdemu pojazdowi moŜna przyporządkować
dowolną ilość dokumentów.

Definiowanie przeglądów
terminowych ubezpieczeń
itp..

Informacja o mijających terminach
Definiowanie norm paliwowych
Skany dokumentów

KaŜdy pojazd warto związać z domyślną naczepą,
kierowcą oraz zmiennikiem, informacje te
wykorzystane zostaną w innych modułach systemu
(np. zlecenia spedycyjne) co przyspieszy operacje
związane z wyborem pojazdów i naczep np.: przy
wystawianiu zleceń transportowych. Dla
ułatwienia z prawej strony okna znajduje się
skrócony listing wygasających dokumentów.

Naczepy
Zestawienie naczep w rozbiciu na kategorie typu
cysterny, naczepy kontenerowe i inne. Moduł
bliźniaczy do okna Pojazdy , podobnie jak ten
ostatni pozwala na zdefiniowanie dokumentów .

Kontrahenci
Moduł kontrahenci pozwala na rejestr kontrahentów a zarazem jest podstawowym słownikiem w
programie. Obsługa modułu jest standardowa. Przyciski : dodaj, popraw, itp. pozwalają poruszać się po module.
Dodatkowo istnieje opcja „Deaktywizuj” pozwalająca na ukrycie danego kontrahenta, funkcja „Usuń” usuwa
Pod klawiszami:
- „Konta” mamy opcje pozwalającą na wpisanie kont
- „Media kontaktowe” dane o fax, telefonie e-mailu.
- „Osoby Kontaktowe” osoby waŜne w firmie kontrahenta
- „Zdarzenia” moŜliwość adnotacji zdarzeń, waŜnych dat (np. urodziny szefa)
- „Szukaj” wyszukiwanie odbywa się po kolumnie zaznaczonej poprzez ctrl-lp gdzie lp to numer kolumny
1,2...
Opcje w module wyszukiwanie pozwalają ustawić optymalne warunki wyszukiwania.
• Ignorowanie wielkości liter
• Szukanie w trakcie wprowadzania liter
• Wartości szukanego wyraŜenia są zawarte, równe lub zaczynają się od szukanej
Najbardziej efektowne jest ustawienie opcji „Ignoruj wielkość liter”, „Szukaj w trakcie wprowadzania liter”,
„Wartość w kolumnie zaczyna się od szukanej”
W przypadku gdy szukamy podciągu w ciągu wyrazu naleŜy ustawić opcje „Wartość w kolumnie jest równa
szukanej”.
Ostatni znacznik w kartotece kontrahentów pozwala szuflatkować kontrahentów wg róŜnych kategorii:
kontrahent zagraniczny, krajowy itp.. Kategorie te nie są wykluczające się. MoŜna wybrać kategorie
„Spedycja”, „Eksporter”, „Krajowy”. Program wybierze nam wtedy wszystkich spedytorów krajowych
będących eksporterami. Przy wprowadzaniu danych istnieje oprócz danych dotyczących danego kontrahenta
pole „Numer identyfikacyjny(księgowy)” Pole te pozwala w przypadku gdy umieścimy tu konto księgowe
połączyć sprzedaŜ z danym programem FK. W zaleŜności od programu FK przygotowujemy odpowiedni moduł
transferujący dane.

Określenie kategorii
kontrahenta

Definiowanie, sposobu płatności
oraz domyślnego konta dla
danego kontrahenta

Filtr
określający
rodzaj
kontrahenta

Dane dla przewoźników OCP –
ubezpieczenie OC Przy
wypełnianiu zleceń program
informuje czy przewoźnik ma
aktualne OCP
Klawisze funkcyjne pozwalające na
zapis kontrahenta z eCard,
umieszczenie skanów dokumentów
do kontrahenta,
Zdarzeń i kontaktów z klientami

Informacje o zdarzeniach i
kontaktach z kontrahentem

Informacje o
osobach i
kontaktach

Spedycja i Transport Międzynarodowy
Główny moduł w którym odbywa się praca spedytora. UmoŜliwia wprowadzenie zleceń
transportowych-spedycyjnych, wydruk zlecenia, rozliczenie zlecenia wraz z zafakturowaniem.

Opcja umoŜliwiająca
definiowanie dodatkowego
filtru dla zleceń

Panel uruchamiany poprzez
zaznaczenie opcji
<filtrowanie> pozwalający
filtrować dane wg :
1. zleceniodawcy
2. przewoźnika
3. pojazdu
4. dodatkowego filtru
5. rodzaju zleceń
6. aktywności zleceń

Ikona oznaczająca rodzaj
zlecenia .

Karteczka z wykrzyknikiem
zlecenie otwarte.
Zamknięcie zlecenia –
prawy przycisk myszy
Ładunek w danym zleceniu
Dokładny opis -> koszty

Powielanie zleceń

Wprowadzanie ładunku do
zlecenia, moduł jest
rozszerzony o opcje
wprowadzania ADR
materiałów niebezpiecznych.
NaleŜy zdefiniować Klasę
ADR, Grupę itp..
Moduł zawiera słownik ADR,
oraz słownik towarów.

• Opcja „Powiel” pozwala powielić dane
zlecenie co przyspiesza wprowadzanie danych
• Opcja „Popraw” poprawianie
wprowadzonych danych
• Opcja „CTRL-Shift-E” pozwala na poprawę
kategorii,, oraz kierunku (dostępna dla
administratora)
• Opcja wyszukiwanie działa tak jak w
kartotece kontrahentów

Przykładowy wydruk zlecenia spedycyjnego

Spedycja i Transport Międzynarodowy Edycja Danych
Zaznaczyć opcje w przypadku
transportu własnego
Opcja ta rozróŜnia zlecenie
spedycyjne od transportowego !

Dostęp do kartoteki kontrahentów i przewoźników
W przypadku braku kontrahenta na liście naleŜy go
dopisać do kartoteki ->opcja(+)
Wybranie
dodatkowego filtru dla
zlecenia

MoŜliwość sprawdzenia
płatności zleceniodawcy

Wprowadzanie Miejsca zał. Rozł.
Za pomocą słownika
miejscowości lub przez wpisanie
bezpośrednio z klawiatury

Podwójne klik myszy na danej
lokalizacji powoduje przeniesienie jej
do okna górnego -> trasa
Opcje dodaj, popraw dają mozliwość
utworzenia słownika

W przypadku spedycji
wprowadzić rzeczywisty koszt
frachtu przewoźnika po
otrzymaniu faktury kosztowej

Koszty dodatkowe, mogą być prze-fakturowane na
zleceniodawcę po zaznaczeniu opcji <drukuj na fakturze>
Numer tekstu stałego pojawiającego się na zleceniu dla
przewoźnika. Tekst jest zapamiętany w pliku który jest w
katalogu C:\EuroTrans2010\REPORTS\ZleceniaTeksty
Teksty zleceń dla frachtów zagranicznych są zdefiniowane
jako :
0.txt, 1.txt, 2.txt
cyfry podają numer tekstu stałego. W tekście najczęściej
umieszcza się warunki transportu dla przewoźnika.
Kliknięcie na „lupę” pozwala podejrzeć tekst stały dla danego
zlecenia.

Daje moŜliwość wprowadzenia danych o ładunku
dokładniejszy opis w : Spedycja i Transport
Międzynarodowy

Wystawianie Faktur
Po wybraniu opcji „Fakturowanie” moŜemy bezpośrednio z modułu „Zleceń spedycyjnych wystawić faktury.
Program automatycznie po zastosowaniu opcji „Wystaw Fakturę” sprawdzi czy wszystkie dane są wprowadzone
poprawnie pobierze automatycznie kurs walut z tabeli walut i naliczy wartość faktury. Wystawiona faktura
automatycznie zostaje przesunięta do rejestru faktur. Wydruk faktury następuje po wybraniu opcji faktury:
• Faktura dla klienta
• Faktura proforma / wewnętrzna
• Faktura obcojęzyczna (angielska, niemiecka)
Przed wydrukiem mamy podgląd na kształt faktury i ostateczne zatwierdzenie jej.

Wybór kursu do
przeliczenia wartości
frachtu

Warunki wydruku
MoŜliwość wydruku
dwujęzycznego,
Angielsko-polskiego
Niemiecko-polskiego
Faktura dwuwalutowa
MoŜliwość wydruku
załącznika oraz podstawy do
zafakturownia .
Wydruk kopii + oryginału w
zdefiniowanej ilości

Automatycznie tworzony
napis do pozycji faktury
moŜliwość zmiany przed
fakturowaniem

MoŜliwość dopisania dowolnej pozycji do faktury. Zdefiniowanie
stałych zapisów do pozycji faktur związanych z rodzajem zlecenia
unia/poza unią transport krajowy

Przykładowe wydruki faktur
Faktura polska w Euro VAT w PLN
Faktura dwujęzyczna angielsko-polska

Załącznik do faktury

Faktura standardowa
Język polski

W konfiguracji systemu istnieje moŜliwość
dołączenia loga firmy do faktury i zlecenia
Określenia wysokości i szerokości wydruku.
Patrz zmienne konfiguracyjne systemu.

Spedycja i Transport Krajowy
Moduł pozwala na rejestrowanie/wystawienie zlecenia transportowego dla transportu krajowego
Dzięki opcji Stawka /Koszty mamy moŜliwość automatycznego naliczenia stawek za transport oraz naliczenie
rentowności danego przewozu.

Połączenie z
kartoteką
kontrahentów/
przewoźników

Automatyczne
podstawianie
zapamiętanych
poprzednio
danych o
odległościach

Stawki frachtowe
definiowane w
słowniku lub
traktowane jako
stawka ryczałtowa

Słownik stawek umoŜliwia
w prosty sposób określić
koszty frachtu
spedycyjnego

Rozliczenie Kierowcy za pomocą karty drogowej
Moduł kart drogowych pozwala na rejestrowanie kolejnych jazd kierowcy i określenie kosztów na
pojazd/kierowcę dla danego frachtu oraz pojazdu w danym zakresie czasowym.
Moduł pozwala rozliczać fracht , naliczać przepały ,
rozliczać delegacje i zaliczki kierowców
Do danej karty drogowej moŜemy dowiązać zlecenia które
zostały realizowane i powiązać koszty bezpośrednie
związane z transportem z frachtami.
WW powiązaniu z modułem kosztowym moŜemy
otrzymać informacje o rentowności przewozu, kosztu,
zysku na kilometr itd..
Informacje te moŜna wydrukować z modułu Analiz
Który będzie omawiany w dalszej kolejności

Przy edycji trasy trasę
naleŜy powiązać ze zlecenie
(opcja ksiąŜeczka)

Określenie trasy, zakupów paliwa napraw
oraz innych kosztów danego frachtu

Wprowadzanie danych z danej trasy
program po zdefiniowaniu norm
paliwowych automatycznie nalicza
przepały

Wprowadzanie danych
o kosztach związanych
z paliwem w
dowolnych walutach

Stany liczników pojazdu
zapamiętywane z kaŜdego frachtu

Podsumowanie wszystkich wielkości
dotyczących frachtu

Naliczenie przepałów
/oszczędności w zaleŜności
od norm paliwowych
zapisanych w kartotece
pojazdów

Rozliczenie
delegacji kierowcy

Wydruk rozliczenia delegacji
dla kierowcy zgodnie z ustawą

Rozliczenie karty wraz z kjosztami
bezpośrednimi oraz powiązanymi zleceniami
– analiza rentowności

Rejestr faktur
Wszystkie wystawione faktury trafiają do rejestru faktur (spedycja międzynarodowa, kraj, warsztat). Moduł
umoŜliwia takŜe wystawienie dowolnej faktury nie związanej ze zleceniami. Pozwala na wydruk rejestru faktur,
płatności, sprzedaŜy na kontrahenta itp..
MoŜliwość
filtrowania danych :
Wg kontrahenta
faktur
przeterminowanych

Znak kłódki oznacza
zapłaconą fakturę
zapłaty nanoszone są
za pomocą oddzielnej
opcji

Pozycje
zaznaczonej
faktury

W programie moŜemy zdefiniować dowolną ilość rejestrów
faktur z róŜną numeracją (miesięczna \ roczna).
KaŜdemu rejestrowi faktur przy definiowaniu określamy jaki
jest to rejestr (związany z transportem i jakim czy teŜ nie)
określamy maskę faktury wg następującego schematu
tworzenie maski :
% - oznacza funkcje
kaŜda grupa maski rozdzielona jest ‘;’
%#### - znaczące cyfry
%M – miesiąc w formie dwucyfrowej (05)
%m miesiąc w formie jedno cyfrowej (5)
%R rok w postaci 4- cyfrowej (2010)
%r rok w postaci 2-cyfrowej (10)
przykład: FV/;%####;/;%R;/;%M
otrzymamy numer faktury w postaci
FV/0012/2010/05

Definiowanie słownika pozycji
powiązanego z dekretacja umoŜliwiającą
przeniesienie danych do systemu FK
(symfonia).

Wykorzystanie
słownika „kont,
pozycji ” do
szybszego
wprowadzania
danych

MoŜliwość zapamiętania i
wstawienia tekstów
stałych, uwag do faktury

Edycja nagłówka faktury.
Numer faktury nadawany jest
automatycznie z kartoteki kontrahentów
automatycznie nanoszony jest termin i
forma płatności

Wprowadzanie pozycji faktury opcja
<pozycje>. Mamy moŜliwość
wprowadzenie pełnego dekretu do
pozycji jak równieŜ wprowadzenia
kategorii (przesył danych OPTIMA FK)

Rejestr faktur - wydruki i analizy
Rejestr faktur pozwala na wystawienie faktury pro-forma,
korekty faktury VAT, wystawienia wezwania do zapłaty
Wydruku faktur w róŜnych formularzach (polsku, polskuangielsku itp..
PoniŜej przykładowe wydruki.

Moduł umoŜliwia generowanie szereg zestawień związanych z
płatnościami oraz sprzedaŜą poniŜej przykładowe wydruki.

Moduł kosztów (rejestr rachunków dostępny takŜe bezpośrednio w Module
Transport-Spedycja)
W module kosztów mamy sposobność na
wprowadzenie kosztów nie tylko bezpośrednio
dotyczących transportu. Moduł umoŜliwia
zaznaczenie płatności filtrowanie danych zapłaconych
\niezapłaconych, filtrowanie wg rejestru :
faktury od przewoźników
Biuro
Naprawy
Leasingi...
Rejestr jest dowolnie definiowalny.
Koszty moŜna przywiązać do pojazdu oraz kierowcy
TakŜe do frachtu.

Rejestr rachunków wprowadzamy koszty wg
zdefiniowanej kategorii w module Definicja kont.
Faktury od przewoźników są bezpośrednio
przenoszone ze Zleceń Spedycyjnych

Główne menu
modułu kosztów

Definicje kont
Definiowanie pozycji w rejestrze kont
kosztowych.

Koszty inne
Dodatkowe koszty stałe dzielone na miesięczne
obciąŜenia np. całoroczne ubezpieczenia,
podatki itp...

Wraz z kartami drogowymi oraz kosztami tam wprowadzanymi informacje zamieszczane w tym module
pozwalają a dokładne określenie rentowności naszej działalności transportowo - spedycyjnej.

Warsztat i podręczny magazyn
Podręczny
magazyn częsci

d

Rejestr usług
definiowanych w systemie

Definiowanie kont
związanych z naprawami
dane konto moŜe być
przypisane pojazdom,
kontrahentom itp...

Wydruki i zestawienia
-części na magazynie
-SprzedaŜ wg. Kont
-Części wydane
-Godziny przepracowane przez
mechaników
-Lista kont

Zestawienia - Analizy
Zestawienia i analizy oparte sa na danych
wprowadzanych we wszystkich modułach
programu dotyczą transportu i spedycji.
Z kart drogowych oraz z modułu kosztów
dostarczane są informacje o kosztach
związanych z transportem z modułu sopedycji
zapisywane są przychody z danego frachtu

Analiza na dany
pojazd\kierowcę daje
nam obraz
kosztu\zysku na 1 km
wielkości przepałów

Rozliczenie pracy
spedytora

Dokładna analiza tras na
kierowcę \ pojazd z
przepałami kosztami oraz
przychodami na trasę.

Analiza przepałów.

Czas Pracy Kierowcy.
W systemie Rozliczenie Czasu Pracy Kierowcy następuje w
module KARTA PRACY.
Przeglądanie kart pracy odbywa się po oznaczeniu czasu
od... do.. (!) wybraniu danego nazwiska kierowcy.
Wszystkich kart z danego zakresu czasu moŜna przeglądać
po wyborze ‘---‘ w miejscu .
Karty pracy w zaleŜności od opcji pojawiają się po wyborze
opcji ODŚWIERZ.
Rozliczanie danej karty :
- Wybierz kierowcę którego rozliczasz
- Uruchom opcje DODAJ.
- Uruchom opcje skanuj
- Zdefiniuj trasę
- Zapisz dane
- Uzupełnij dane o załadunku i rozładunku w panelu
trasa
- Wydrukuj rozliczenie karty .
W danej karcie pracy moŜemy takŜe wprowadzać dane „ręcznie” jeŜeli scan jest nieczytelny lub jeŜeli pragniemy wprowadzić
dodatkowe dane o urlopie, odpoczynku itd.. po uruchomieniu opcji popraw (lub dodaj np: w przypadku urlop)
Panel odczytu i dodawania danych do danej karty
pracy kierowcy

Edycja danych
o zdarzeniach
w karcie pracy

Panel Trasa Uzupełnianie
informacji o trasie zał i
rozładunku

Wydruki
Dzięki modułowi wydruków moŜemy określić czas pracy kierowcy w zakresie dobowym, tygodniowym,
dwutygodniowym oraz miesięcznym

PoniŜej przykładowy wydruk z analizą czasu pracy :

Ustawienie skanera na przykładzie skanerów : Cannon Lido 30/50.
Skaner uruchamiamy po naciśnięciu klawisza
Skanuj w panelu skanowania. Przechodzimy do
trybu : Adwanse mode.

Skaner powinien być ustawiony na pracę w
trybie czarno – białym oraz rozdzielczość
skanowania 300 DPI.

Ustawienie jasności w naszym wypadku
funkcja Halftone pozwala na rozjaśnienie
lub przyciemnienie obrazu skanowanej
tarczki. Dla skanerów typu Cannon Lido
HalftTone powinno być ustawione w
czasie skanowania na wartości od 130159.
W przypadku gdy wynik skanowania jest niezadowalający to za pomocą opcji rozjaśnienia –
przyciemnienia moŜemy poprawić jakość uzyskanego skanu. Przy źle dobranej jasności mogą być nie
odczytywane wszystkie szczytówki które wyznaczają nam ilość kilometrów, źle moŜe być wyznaczona
godzina 24.00. Godzina 24.00 moŜe być Ŝle wyznaczona teŜ z innych powodów np.: zabrudzenie tarczki,
pogniecenie itp.

Rejestracja Czasu Pracy kierowców.
Z czytywanie danych z tarcz tachografu odbywa się w module : „Tachograf”.

Poszczególne tarczki moŜna w tym module kolejno skanować i zapisywać.
Dane trafiają do modułu „Karty Pracy”.
W module tym moŜemy przeglądać

dane dla poszczególnych

kierowców, analizować poprawność

jazdy/pracy, tworzyć

raporty i wydruki związane z czasem

pracy kierowcy.

PoniŜej w kilku punktach opiszemy

sposób pracy z

modułem „Tachograf”.
1. Opis klawiszy funkcyjnych oraz opcji dostępnych w module Tachograf znajduje się w
punkcie skanowanie.
2. Wkładamy do skanera do trzech tarczek tak aby się nie stykały brzegami
(z doświadczenia wynika Ŝe najszybciej i najefektowniej pracuje się z dwoma tarczkami)
3. Po uruchomieniu modułu wciskamy opcje „Skanuj”. Oczywiście skaner musi być
odpowiednio ustawiony – patrz punkt ustawienie skanera .
4. Otrzymujemy w wyniku skanowania obraz tarczki na monitorze.
a. Sprawdzamy poprawność ustawienia godzin na tarczce (czy np. godz 12.00
jest godz 12.00)
Zegar określający
godzinę na tarczce

Opcja pozwalająca
na kalibracje
godzin : ustawienie
godziny 24.00

Punkt
wyznaczają
cy godz.
24.00

b. Zaznaczamy początek włoŜenia tarczki do tachografu
c. W przypadku źle odczytanych szczytówek zaznaczamy szczytówki nie
odczytane przez komputer
d. Poprawiamy za pomocą opcji

źle odczytany czas jazdy

odpoczynku itp.. Zmieniamy

jedno zdarzenie na drugie

uŜywając klawisza SHIFT –

trzymamy naciśnięty podczas

całej operacji - oraz naciskamy na prawy przycisk myszy. Zmiany
wprowadzamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przycisk SHIFT powoduje nadpisanie wartości juŜ istniejących.
Za pomocą

moŜemy wykasować dane z bitmapy.

5. Wprowadzamy dane o kierowcy,

pojeździe, dacie rozpoczęcia

jazdy. Wprowadzamy lub

uaktualniamy

stany liczników pojazdu.
6.Zapisujemy dane
7.Po zapisaniu jeŜeli mieliśmy kilka

tarczek pojawi się następna

tarczka do obróbki.
8.Proces powtarzamy, nie musimy wychodzić z modułu Tachograf – dane przechodzą do
modułu Karty Pracy
PoniŜej podajemy krótki opis funkcji w module „Tachograf” :

Zmniejsz
anie
powiększ
anie
obrazu

Przełącz
enie na
opcje
kursor

Wycentro
wanie
obrazu

Wybór
zdarzenia
: jazda,
praca
dyspozyc
yjność

Dodaw
anie
usuwan
ie km.

Początek
pracy/jaz
dy

Przełączenie
w tryb zdarzeń
: jazda ...

Wybór
skanera

Kasowanie
obszaru

Scalanie
zdarzeń
wyrównywanie
wyniku
skanowania.

Zapisy
wanie
danych

Zamknięcie
modułu

Analiza czasu pracy
Moduł analizy czasu pracy pozwala na określenie poprawności jazdy, pracy, odpoczynków
danego kierowcy w zadanym okresie czasu. Scalanie czasu w jedną
wartość, waŜne dla zdarzeń :
odpoczynek dobowy,
tygodniowy

Wybór kierowcy

Wybór zdarzenia

Pobieranie danych z bazy

Suma
czasu
trwania
zdarzeń

Opcja „Sprawdz pozwala zanalizować i sprawdzić, wydrukować poszczególne zdarzenia
zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy. W tym celu naleŜy zaznaczyć prawym
przyciskiem myszy początek oraz koniec okresu który chcemy przeanalizować

a następnie uruchomić opcje sprawdź.

Opcja ta pozwala takŜe na wydrukowanie przeanalizowanego odcinka czasu pracy kierowcy.

Skanowanie.
Do współpracy z naszym programem proponujemy skaner Umax Astra 4500, Bear@Paw 2400CU lub
Cannon Lido po modyfikacji – zaklejenie białej powierzchni – czarną, pokrywy zakrywającej powierzchnie
skanowaną . Podstawową sprawą dla współpracy skanera z naszym oprogramowaniem jest czarny kolor
pokrywy zakrywającej skanowaną powierzchnie. tarczki tachografu powinny być umieszczone w ten sposób
aby nie nachodziły na siebie. Tak jak na zdjęciu poniŜej. Najefektowniej i najszybciej skanowanie odbywa się
dla dwóch tarczek. Skanowanie moŜemy wykonywać z poziomu : Tachograf. Nie potrzeba zamykać okna
skanowania /poniŜej/ przy zapisie kolejnych tarczek. Wszystkie zapisane tarczki zostaną umieszczone w Kartach
Pracy.
Przy takim ułoŜeniu tarczek moŜliwe jest skanowanie do 3 tarcz tachografu
jednocześnie. W przypadku uŜycia skanera A3, lub skanera bębnowego ilość
skanowanych tarczek zwiększa się.
Moduł do analiz tarczek tachografu pozwala na korektę wprowadzanych
danych. Za pomocą prawego przycisku myszy oraz klawisza SHIFT moŜemy nad
pisać w zaleŜności od wybranej opcji (ikona zegar + wybór ikony kierownica,
młoteczki itp..) jazdę, odpoczynek czy teŜ dyspozycyjność kierowcy na danym
obszarze tacha.
Ikona noŜyczki pozwala „wyciąć” i wyczyścić dany obszar. Na danym czystym
obszarze tym razem bez klawisza SHIFT moŜemy zaznaczyć dany obszar tacha
zgodnie z wybranymi opcjami (kierownica – jazda, młoteczki – praca inna,
kwadracik – dyspozycyjność, łóŜko - odpoczynek.

\

Opis opcji w module Skanuj
Odczyt
zapisanych
tarczek w postaci
*.bmp

Uruchomienie
skanowania
Skala
powiększenia
pomniejszenia
obrazu

zdarzenia
określone
automatycznie
lub po ręcznej
modyfikacji

BieŜące
bitmapy ze
skanowane w
pamięci bieŜ.
komp.

Uaktywnienie trybu
wpisywania danych do
bitmapy oraz
wybranie opcji : jazda,
odpoczynek itp..

Usuwanie,
dodawanie
punktów
kilometrowych

kasowanie
obszaru

Ustawianie
godz 24.00 w
przypadku
błędnego
odczytu

Moduł dla transportu zbiorowego
Moduł pozwala na rejestrowanie przesyłek na pojeździe oraz dokładne rozliczenie frachtu.
PoniŜej mamy opisane poszczególne funkcje dostępne w module.

Znacznik : zlecenie
całkowicie rozliczone i
zamknięte
Znacznik zlecenia :
Exp, Imp, Kraj

Wydruk
zlecenia
przewozowego

Ilość załadowanych przesyłek oraz
kwotowo stawki za przewóz oraz koszty
przewoźnika

Przesyłki na mag.

Przesyłki na
pojeździe
Dodawanie poprawianie
pozycji

Rejestr wszystkich
przesyłek na
pojazdach
Dane o frachtach
przefiltrowane wg. daty
wysyłane do pliku XML

Drukuj
Opcja pozwala na analizowanie oraz przesłać dane do EXELA :
1. SprzedaŜ na samochód
dokładne rozliczenie przewoŜonego towaru na danym pojeździe

2. SprzedaŜ nie zafakturowana
wykaz nie zafakturowanych pozycji dla danego pojazdu
3.Eksport danych do EXELA
Pozwala weksportować dane do arkusza kalkulacyjnego EXEL zgodnie z warunkami
ustawionymi w panelu filtrowania danych

Przykładowy wygląd arkusz:

Dodaj/Popraw.
Wprowadzanie danych o nowym frachcie – zleceniu.
Dane o pojeździe
Kierowcy
Zleceniodawcy itp..

Program automatycznie numeruje kolejne
zlecenie w miejscu nr. Zlecenia obcego
wpisujemy numer zlecenia
zleceniodawcy. Pojazd wybieramy z
kartoteki pojazdów naciskają symbol +
lub wpisujemy bezpośrednio w
przypadku gdy jest to zlecenie
spedycyjne. Podobnie postępujemy z
kierowcą i naczepami. Pojazd i naczepa
są przypisane do kierowcy, w przypadku
gdy inny kierowca jedzie pojazdem
wpisujemy go lub podobnie jak w
przypadku pojazdów wybieramy za
pomocą +.
W miejscu stawka przewoźnika
wpisujemy stawkę umowną ustaloną z
przewoźnikiem. Stawka własna
umoŜliwia automatyczne wystawienie
faktury za cały fracht
Ładunek zbiorowy
W tym miejscu spedytor wpisuje wszystkie informacje o ładunku
Opcje :
1.Dodaj/popraw
Dodanie nowego ładunku na pojazd,
poprawa juŜ wprowadzonej pozycji
2.Faktura
Generowanie faktury za daną
przewiezioną przesyłkę, zgodnie ze
stawkami określonymi w oknie „stawki
dla przesyłki
3. Manifest
Wydruk manifestu przewozowego dla
kierowcy
4.Rentowność
Funkcja pozwalająca na graficzne
przedstawienie zysku/strat przy tym
frachcie. Dane o kosztach umieszczone
są w tabeli koszty na przesyłkę oraz do
kosztów jest doliczana faktura
przewoźnika – koszt na przesyłkę
PoniŜej zamieszczony jest przykład.
5.CMR
Wydruk dokumentu CMR. Program drukuje na oryginalnym dokumencie CMR dane z programu.
6. Z mag.: Pobranie towaru na samochód towaru bezpośrednio z magazynu
7. Na mag : przeniesienie towaru bezpośrednio na magazyn

Przykładowy obraz rentowności przesyłek na pojeździe

Stawki dla przesyłki
Moduł pozwala na wprowadzenie i zadekretowanie wstępne wartości, które automatycznie
przeniesione zostaną na fakturę

Stawki mogą być zdefiniowane w postaci cennika ( po prawej stronie rysunku). Wejście do
słownika stawek I ich definicja następuje po wybraniu symbolu + przy nazwie stawki .

Koszty dla przesyłki
Podobnie jak stawki, moŜemy definiować koszty dla przesyłek, które w mają wpływ na
rentowność frachtu. Wszystkie te wielkości są umieszczane następnie w zestawieniach.

Generowanie zestawień dotyczących przesyłek.
W module zestawienia znajdują się zestawienia generowane dla przesyłek. Zestawienia te są
eksportowane do arkusza kalkulacyjnego EXEL.
1. Grupy stawek na kontrahenta (jeden kontrahent, wszyscy)
Zestawienie daje obraz wpływów z podziałem na kategorie w zaleŜności od stawek
zdefiniowanych w module „stawki dla przesyłki” na danego kontrahenta lub z podziałem
na poszczególnych kontrahentów.
2. SprzedaŜ koszty na fracht
Dokładne rozliczenie frachtu – ilość przesyłek, stawki, koszty zysk
3. obroty na przesyłkę
Dokładne rozliczenie sprzedaŜy kosztów co do danego zlecenia i danej przesyłki.
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