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1
Uruchomienie programu

Podczas instalacji program sam ustawia domyślne parametry pracy zarówno własne jak i systemowe. Program
uruchamia plik SKiRT.exe. Przed uruchomieniem programu ''SKiRT'' po raz pierwszy, polecamy
utworzyć skrót na pulpicie systemowym. Aby uruchomić program, należy dwukrotnie szybko kliknąć
lewym przyciskiem myszki na ikonie skrótu. Zgłasza się wówczas okno pierwszego użytkownika, którym
jest ADMIN (należy wpisać hasło: admin).

ADMIN jest użytkownikiem o najwyższym priorytecie praw dostępu. W systemie istnieje jeszcze jedno
predefiniowane konto użytkownika. Jest to USER z hasłem "user" W oknie logowania należy podać
użytkownika , hasło i zatwierdzić przyciskiem OK.

Przy wprowadzaniu hasła ważna jest wielkość liter.
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2
Wprowadzenie do programu

Po zalogowaniu się do programu, pokazuje się jego główne menu.

Menu główne programu.

Pasek głównego menu

Z paska menu głównego dostępne są opcje:
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 Program
 Administracja
 Komunikacja
 Kartoteki
 Dostawy paliwa
 Narzędzia
 Dystrybutory
 Paliwo w 15ºC
1. Po wybraniu myszką opcji Program rozwija się podmenu:

➢
➢
➢
➢
➢

Edytor struktury menu
Odśwież konfigurację dla ADMIN
Zaloguj użytkownika
O programie
Zakończ

2. Podmenu opcji Administracja

➢
➢
➢
➢

Konfiguracja parametrów
Rejestrator bibliotek
Zmiana hasła użytkownika
Lista użytkowników programu

3. Podmenu opcji Komunikacja

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Blokady
Programowanie
Odczytaj czas zegara dystrybutora
Odczytaj listę identyfikatorów kierowców
Odczytaj listę identyfikatorów pojazdów
Odczytaj status pracy dystrybutora
Odczytaj tankowania dystrybutora
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4. Podmenu opcji Kartoteki
 Kartoteka dystrybutorów
 Kartoteka kierowców
 Kartoteka pojazdów
 Kartoteka zarejestrowanych tankowań

5. Podmenu opcji Dostawy paliwa

 Dostawy paliwa
 Wprowadź nową dostawę paliwa

6. Podmenu opcji Narzędzia
 Importuj tankowania z plików źródłowych *.pom
 Szukaj tankowań w kopiach zapasowych *

7. Podmenu opcji Dystrybutory

 Dodaj dystrybutor
 Zmień parametry dystrybutora
 Usuń dystrybutor z systemu

8. Podmenu opcji Paliwo w 15stC

 Kalkulator do obliczania objętości w 15stC
 Kartoteka rejestratorów temperatury
 Komunikacja
 Narzędzia
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Poniżej przedstawiono główny pasek narzędziowy programu:

Po najechaniu wskaźnikiem myszki na poszczególne ikony, ich funkcje pokazują się na górnym, granatowym
pasku.

Kończy działanie programu

Otwiera kartotekę dystrybutorów

Otwiera kartotekę kierowców

Otwiera kartotekę pojazdów

Otwiera kartotekę zarejestrowanych tankowań

Otwiera okno z dostawami paliwa

Odczytuje status pracy dystrybutora

Odczytuje tankowania dystrybutora

Blokuje dystrybutor

Odblokowuje dystrybutor
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Symbole i ich znaczenie

Każde okno programu wyposażone jest w menu i pasek zadań. Oznaczenia tych elementów są tożsame.

Pasek zadań występujący w oknach programu

–

zamykanie aktywnego okna

–

dodawanie nowego rekordu danych

–

edytowanie wybranego rekordu danych

–

usuwanie wybranego rekordu danych

–

filtrowanie danych

–

raport ilości zatankowanego paliwa . W zależności od tego z jakiej grupy danych zostanie
wywołany dla takiej grupy wykonuje obliczenia. Np. wywołany z poziomu dystrybutorów
pokazuje raport dla danego dystrybutora, wywołany z poziomu kierowców pokazuje raport
tankowań danego kierowcy , itd.

–

drukowanie

–

eksportowanie danych do programu Microsoft Excel

–

szukanie wybranego elementu

–

odświeżanie danych

- widok – sposób prezentacji danych na liście
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Z poziomu każdego okna dostępne jest także "popup menu" uruchamiane prawym klawiszem myszy.

Popup menu

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dodaj (Ctrl+Ins)
Zmień (Ctrl+Enter)
Usuń (Ctrl+Del)
Szukaj (Ctrl+F)
Odśwież (F5)
Filtruj dane
Tankowania (Ctrl+T)
Wydruk
Eksportuj listę do Excela

Skróty klawiszowe ( powtarzalne ):
Esc - zamknij
Ctrl+Ins - dodaj
Ctrl+Enter - edytuj
Ctrl+Del - usuń
F5- odśwież
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Definiowanie pojazdów i kierowców
Wprowadzanie nowych danych należy zacząć od zdefiniowania listy pojazdów i kierowców uprawnionych do
tankowania.

Kartoteka pojazdów
Aby otworzyć okno Kartoteka pojazdów należy wybrać z paska głównego menu opcję Kartoteki a po
rozwinięciu listy kliknąć na funkcji Kartoteka pojazdów bądź wybrać ikonę

i kliknąć na niej.

Uruchamiając opcję Kartoteka pojazdów program wyświetli okno
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•

Plik

Z pozycji plik dostępna jest tylko opcja Zamknij, której użycie powoduje zamknięcie okna Kartoteka
pojazdów.

•

Dane

Chcąc wprowadzić nowe dane dotyczące pojazdu należy z paska zadań wybrać funkcję Dodaj nowy rekord
lub z menu wybrać opcje Dane a następnie Dodaj. Wówczas pojawi się okno Pojazd.

Okno danych pojazdu

Użytkownik wpisuje samodzielnie dane dotyczące pojazdu, uprzednio ustawiając kursor myszki w
poszczególnych polach edycyjnych. Przechodzenie do kolejnych pól jest również możliwe przy użyciu
klawisza TAB.
Podstawową informacją umożliwiającą dostęp do dystrybutora jest numer karty zbliżeniowej składający się
z się z 12 znaków (cyfry i litery) np. 000D00551D61. Należy go w całości przepisać do pola
Numer ( DALLAS ).

Aby pojazd został dodany do listy wystarczy wypełnić cztery obowiązkowe pola, które zostały
wytłuszczone:
 Numer DALLAS (nr karty)
 PIN
 Nr rejestracyjny
 Model

13

Pozostałe pola wypełnia się jeśli istnieje taka potrzeba. Wprowadzone dane należy zatwierdzić
przyciskiem OK. Po wykonaniu powyższych czynności wpis zostanie dodany do listy i pojawi się w
oknie Kartoteka pojazdów. Chcąc dodać kolejne pojazdy należy postępować analogicznie.

Lista pojazdów

Po zaznaczeniu wybranego pojazdu (dane będą miały granatowe tło), klikając prawym klawiszem myszki
można przejść do popup menu, które umożliwia szybką pracę na wybranych danych
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 Dodaj – umożliwia dodanie nowego rekordu
 Zmień – umożliwia edycję (zmianę) zaznaczonych danych
 Usuń – usuwa zaznaczony rekord, jeśli z wybranym pojazdem nie jest powiązany żaden pomiar
 Szukaj – umożliwia szybkie odnalezienie wybranego elementu
 Odśwież– umożliwia podgląd listy po wprowadzeniu zmian
 Filtruj dane – umożliwia ułożenie danych w dowolnej kolejności
 Tankowania - po przejściu do tej funkcji zostają wyświetlone szczegółowe informacje na temat
tankowań wybranego pojazdu.
 Eksportuj dane do Excela – umożliwia przeniesienie (eksportowanie) danych do programu
Microsoft Excel
Powyższe opcje dostępne są również na pasku narzędziowym.

Pasek narzędziowy

 Szukanie wybranego elementu
Bardzo przydatną funkcją , gdy baza jest dosyć obszerna, jest funkcja Szukaj
, która w prosty i szybki
sposób pozwala odnaleźć wybrany element. Aby użyć tej funkcji należy z menu górnego bądź popup menu
(kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie z lista pojazdów) wybrać przycisk Szukaj.

a następnie wprowadzić szukany ciąg znaków do okienka

i kliknąć OK aby rozpocząć szukanie. Jeśli wpisany ciąg znaków będzie się powtarzał w szukanym obszarze
wówczas zostaną zaznaczone wszystkie wiersze z szukanym ciągiem znaków i wyświetli się komunikat
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Jeśli wpisany ciąg znaków nie zostanie odnaleziony, wyświetli się komunikat

Po wciśnięciu OK możemy ponownie użyć opcji wyszukiwania lub z niego zrezygnować.
Powyższe funkcje są analogiczne dla kartoteki kierowców.

•

Wydruk

W każdej chwili możemy wydrukować potrzebne nam dane wybierając z popu p menu funkcję Tankowania
lub wydrukować wprowadzone pozycje w postaci listy – protokołu przekazania wybierając z górnego menu
funkcję
Drukuj protokół przekazania lub z popup menu wybrać opcję Wydruk / Drukuj protokół
przekazania .

Po wybraniu opcji Drukuj protokół przekazania pojawi się okno Podgląd wydruku.
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W okienku tym widoczna jest lista wszystkich wprowadzonych pojazdów oraz przyporządkowanych im
kluczy identyfikacyjnych. Wypełniony protokół jest dokumentem potwierdzającym faktyczne
przekazanie bądź zwrot klucza identyfikacyjnego.

•

Grupy

W programie istnieje możliwość tworzenia grup pojazdów w celu ułatwienia administrowania pojazdami.
Stworzenie takiej grupy nie powoduje zmian w głównym spisie pojazdów, a jedynie pomaga w
odpowiednim zarządzaniu danymi. Lista pojazdów wprowadzona do bazy jest Grupą główną. Aby ją
pokazać lub ukryć należy wcisnąć przycisk
. Po kliknięciu na ten przycisk pokaże się Grupa główna
(ELATECH) oraz jej menu (widoczne poniżej paska zadań Kartoteki pojazdów).

Z menu Grupy dostępne są opcje:
◊ Dodaj grupę
◊ Edytuj grupę
◊ Usuń grupę
◊ Pytaj o akceptację
◊ Odśwież grupę
◊ Pokaż / Ukryj grupy
◊ Usuń element z grupy

◊ Dodaj grupę
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Aby utworzyć grupę podrzędną należy z menu Grupy wybrać przycisk Dodaj grupę
.Domyślnie
ustawiona jest nazwa „Nowa grupa”, użytkownik może dowolnie zmieniać nazwę grupy. Utworzenie
nowej grupy należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Po wykonaniu tej czynności na liście z lewej strony pokaże się nazwa nowo utworzonej grupy.

◊ Edytuj grupę
Polecenie to umożliwia zmianę nazwy wybranej grupy. Aby dokonać zmiany należy zaznaczyć wybrana
grupę, klikając na niej lewym przyciskiem myszy (zaznaczy się na granatowo), następnie należy wybrać z
menu Grupy polecenie Edytuj grupę i wpisać nową nazwę.
Tę samą operację można wykonać korzystając z popup menu, należy wówczas kliknąć na zaznaczonej grupie
prawym przyciskiem myszy i z popup menu wybrać polecenie Edytuj grupę.
◊ Usuń grupę
W celu usunięcia całej utworzonej grupy wraz z jej zawartością należy ją zaznaczyć w okienku z lewej
strony a następnie wybrać przycisk „Usuń grupę”

z menu Grupy lub z popup menu

i zatwierdzić wybraną operację klikając TAK w poniższym okienku
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◊ Pytaj o akceptację
Jeśli polecenie to pozostanie aktywne to program będzie żądał potwierdzenia każdej wykonywanej
czynności.
◊ Odśwież grupę

Umożliwia podgląd po wprowadzeniu zmian .
◊ Pokaż / Ukryj grupy
Użycie tego polecenia umożliwia pokazanie bądź ukrycie utworzonych grup.
◊ Usuń element z grupy (patrz: Usuwanie elementów z grupy podrzędnej)

•

Dodawanie pojazdu do grupy podrzędnej

Aby dodać pojazd do wybranej grupy (grupa 1) należy przejść do Grupy głównej (klikając na jej nazwę
wskaźnikiem myszki, aby zaznaczyła się na granatowo), a następnie klikając na wybrany pojazd
„przeciągnąć” go, mając cały czas wciśnięty lewy klawisz myszy, na nazwę nowej grupy (grupa 1) i
puścić przyciski po zaznaczeniu się wybranej grupy na kolor granatowy.

Po wykonaniu tej operacji powinno pojawić się okienko z pytaniem, czy dodać wybrany pojazd do wybranej
grupy.
Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk TAK.

Jeśli wszystko zostanie wykonane zgodnie z instrukcją pojawi się komunikat
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W celu zakończenia czynności dodawania pojazdu należy kliknąć na przycisk OK.
Podczas wprowadzania
danych
kolejnych
pojazdów (kierowców) należy postępować
analogicznie. Jeśli w wyniku pomyłki użytkownik
będzie chciał jeszcze raz dodać ten sam pojazd do
tej samej grupy, wyświetli się komunikat Ten
element istnieje juz w grupie. Nie mogę go
dodać.

Należy kliknąć OK i dodać pojazd, którego jeszcze nie ma w grupie.
Na dole ekranu widoczna jest nazwa grupy, która jest zaznaczona,
oraz aktualna ilość wprowadzonych do niej pojazdów (kierowców).

•

Usuwanie elementów z grupy podrzędnej

W każdej chwili można modyfikować zawartość grup. Istnieje możliwość usunięcia wybranego elementu
z grupy lub usunięcia całej grupy, co nie będzie miało żadnego wpływu na zawartość Grupy głównej.
Aby usunąć dany element z grupy należy go zaznaczyć klikając na nim, a następnie wybrać funkcję Usuń
element z grupy
, która znajduje się w menu Grupy lub usunąć poprzez wybranie opcji Usuń
element z grupy dostępnej z popup menu.
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Aby potwierdzić wybór usuwanego elementu, należy kliknąć na przycisk TAK w okienku

Kartoteka kierowców

Aby utworzyć listę kierowców uprawnionych do tankowania należy otworzyć okno Kartoteka kierowców
poprzez kliknięcie na

ikonę

bądź

rozwinięcie menu Kartoteki i wybranie opcji Kartoteka

kierowców. Pojawi się okno

Kartoteka kierowców:

.
W celu wprowadzenia danych dotyczących kierowców należy wybrać funkcję Dodaj nowy rekord
Pojawi się okno Kierowca, w którym należy uzupełnić puste pola – tak samo jak w przypadku pojazdów.
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Poprawnie wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem OK. Po wykonaniu powyższych czynności
nowy wpis zostanie dodany do listy. W przypadku pomyłki lub w celu wprowadzenia zmian należy wybrany
rekord zaznaczyć lewym przyciskiem myszy i z menu górnego lub popup menu wybrać przycisk Zmień

.

Wprowadzone zmiany trzeba zatwierdzić przyciskiem OK.
Informacje z okna Kierowca nie wpływają na jakość merytoryczną danych tylko na ich prezentację w
raportach i na wydrukach.
Funkcje dostępne z pozycji okna Kartoteka kierowców są analogiczne jak w przypadku okna Kartoteka
pojazdów.
UWAGA!
Aby dystrybutor mógł odczytać karty dla nowych użytkowników należy dodać ich do listy
pojazdów/kierowców uprawnionych do tankowania i zaprogramować sterownik Patrz
„Programowanie sterownika” str. 30
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4
Dystrybutory

Kolejnym etapem jest wprowadzenie danych dotyczących dystrybutora. Należy kliknąć na ikonę
lub z poziomu menu Kartoteki ( kombinacja klawiszy ALT + D)wybrać funkcję Kartoteka dystrybutorów.
Pojawi się okno Kartoteka dystrybutorów.

W celu dodania dystrybutora należy wybrać przycisk Dodaj
nowy dystrybutor
. Aby operacja była możliwa
użytkownik musi podać swoje hasło i zatwierdzić przyciskiem
OK.

Wówczas pojawi się okno Lista urządzeń. W oknie tym użytkownik wybiera odpowiedni dystrybutor,
klikając na nim, aż zaznaczy się na granatowo.
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Wybór dystrybutora należy potwierdzić przyciskiem OK. Pojawi się okno Dystrybutor, w którym użytkownik
wpisuje dane dotyczące parametrów dystrybutora, transmisji danych oraz rejestratora temperatury (dostępny
opcjonalnie).

•

Zakładka Parametry

Numer urządzenia – należy wpisać numer dystrybutora nadany przez producenta
Pojemność zbiornika – pojemność podawana w m³ (należy rozwinąć listę klikając na strzałkę i wybrać
odpowiednią pojemność zbiornika)
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Numer ewidencyjny zbiornika – użytkownik wpisuje numer wg swoich preferencji
Data produkcji – należy wpisać datę produkcji dystrybutora zgodnie z dokumentacją. Program domyślnie
podaje aktualna datę. Można ją zmienić wpisując datę z klawiatury bądź posłużyć się kalendarzem klikając
na przycisk

. Należy wskazać odpowiedni dzień i kliknąć na nim. Aby przejść do innego miesiąca należy

użyć strzałek przewijania.

Próg napełnienia – domyślnie program proponuje próg napełnienia – 10%, jeśli istnieje taka potrzeba można
ten próg zmniejszyć lub zwiększyć. Parametr ten jest odpowiedzialny za sygnalizację przez program, że
zużycie paliwa spowodowało opróżnienie zbiornika poniżej zadanego progu i konieczne jest ponowne jego
napełnienie.
Opis – wyświetla się domyślny opis - nazwa opisywanego urządzenia, użytkownik decyduje czy opis
pozostanie bez zmian czy też dokona innego opisu.
Data instalacji – wyświetla się aktualna data, jeśli istnieje potrzeba można ją zmienić ręcznie bądź za pomocą
kalendarza
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•

Zakładka Transmisja

Port komunikacyjny - w tym polu są dwie możliwości ustawień. Jeśli do komunikacji używa się zdalnej
transmisji danych w komputerze stacjonarnym i jest kilka dystrybutorów to wybiera się kolejne nazwy portów
COM1, COM2 itd.. W przypadku odczytu danych przy pomocy komputera typu notebook, każdy dystrybutor
używa tego samego portu.
Prędkość transmisji – szybkość przesyłania danych
Ilość bitów danych, Ilość bitów stopu, Gdy są błędy powtarzaj, DTR, RTS - parametry transmisji ( nie
zmieniać bez powodu)
Transmisja przez modem – tę opcję należy zaznaczyć w przypadku transmisji danych przez modem GSM
Numer telefonu – w tym polu należy wpisać numer telefonu, służącego do transmisji danych
Łańcuch inicjujący – łańcuch inicjujący modemu (domyślna wartość AT)
•

Zakładka Rejestrator temperatury

Lokalizacja rejestratora – opis miejsca instalacji np. baza paliwowa nr 1
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Lokalizacja sondy pomiarowej – opis miejsca instalacji sondy pomiarowej np. zbiornik 1 (można wpisać
numer ewidencyjny zbiornika, w którym umieszczono sondę)
Poprawnie wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem OK.
Jeśli przycisk OK pozostaje nieaktywny (jest wyszarzony) to oznacza, że nie wypełniono wszystkich
wymaganych pól. Wówczas należy jeszcze raz przejrzeć powyższe zakładki i prawidłowo uzupełnić puste
pola.
Po wykonaniu tych czynności nowy wpis zostanie dodany do listy. Jeśli po zapisaniu danych okaże się, że
został popełniony błąd, trzeba za pomocą myszy kliknąć na wybranym obiekcie żeby zaznaczył się na
granatowo, wcisnąć ikonę Edytuj rekord danych
będzie możliwe po wprowadzeniu hasła użytkownika.

i poprawić błąd. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian

W celu rezygnacji z wprowadzenia nowych danych należy wcisnąć przycisk Anuluj. Jeśli dane zostaną
poprawnie wprowadzone to w oknie Kartoteka dystrybutorów pojawi się nowy wpis.

Po zaznaczeniu wybranego dystrybutora narzędzia na pasku zadań stają się dostępne, poza standardowymi
funkcjami dostępne są również charakterystyczne tylko dla dystrybutorów:
◊ Ewidencja dostaw paliwa

,która wyświetla szczegółowe dane o dostawach paliwa.

◊ Kierowcy uprawnieni do tankowania
dystrybutora.

, która wyświetla osoby upoważnione do tankowania z danego

◊ Pojazdy uprawnione do tankowania
tankowania z tego dystrybutora.

, która umożliwia stworzenie listy pojazdów uprawnionych do

◊ Komunikacja z urządzeniem
⋅
⋅
⋅
⋅

, która umożliwia:

ustawienie zegara w dystrybutorze i odczytanie aktualnego czasu
odczytanie tankowania z dystrybutora
odczytanie listy kluczy kierowców i pojazdów
odczytanie statusu dystrybutora

W oknie Kartoteka dystrybutorów rejestrowane są dostawy paliwa.. Aby otworzyć to okno należy wybrać
ikonę

lub z menu Dane wybrać opcje Dostawy paliwa.
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Aby wprowadzić dane dotyczące dostawy paliwa należy wybrać opcję Dodaj nowy rekord danych
Pojawi się okno Dostawa paliwa.

.

•

Data dostawy - program domyślnie podaje aktualna datę, aby ja zmienić należy skorzystać z kalendarza

•

Godzina dostawy – godzina zgodna z dokumentem przyjęcia dostawy

•

Dokument dostawy – symbol bądź numer dokumentu, na podstawie którego przyjęto paliwo

•

Dostawca – nazwa dostawcy paliwa

•

Przewoźnik – nazwa firmy dostarczającej paliwo

•

Pojazd – np. numer rejestracji pojazdu, którym paliwo dostarczono

•

Numery komór – numery komór cysterny, które zostały opróżnione podczas dostawy
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•

Paliwo w temperaturze rozładunku (temperatura, gęstość i ilość paliwa) – użytkownik wpisuje
wielkości na podstawie:
⋅ dokumentów załadunku cysterny,
⋅ wydruku z elektronicznego liczydła,
⋅ pomiarów termoaerometrem.,
⋅ korzystając z układu wspomagającego rozliczanie paliwa w temp. 15°C „SKiRT-ASTM” (dostępny
opcjonalnie)

•

Paliwo w temp. 15ºC (gęstość i ilość) – parametry te obliczane są przez program na podstawie
wprowadzonych wcześniej wielkości dotyczących paliwa w temperaturze rozładunku

•

Kwota faktury – wartość netto zgodna z fakturą, po wprowadzeniu tej wielkości program oblicza cenę 1
litra paliwa oraz cenę 1 litra paliwa w temp. 15°C.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem OK. W oknie Kartoteka dystrybutorów pojawi się
nowy wpis dotyczący dostawy paliwa.

Z pozycji okna Kartoteka dystrybutorów można przenieść ( eksportować ) dane do programu Microsoft
Excel

, bądź do pliku tekstowego

zmiany używając
Użycie przycisku

. W czasie pracy z tymi danymi można systematycznie odświeżać

.
spowoduje wyświetlenie podsumowania (dół okna) wszystkich dostaw. Podsumowanie

dotyczy ilości przyjętego paliwa, kosztów zakupu paliwa oraz ilości dostaw paliwa.
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Na podstawie wprowadzonych danych początkowych,
napełnień i tankowań program oblicza ilość dostępnego
paliwa w zbiorniku. Aby sprawdzić stan napełnienia
zbiornika należy zaznaczyć wybrany dystrybutor,
kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie z
''popup menu'' wybrać funkcję Włącz podgląd
napełnienia.

Wówczas po lewej stronie okna Kartoteka dystrybutorów pojawi się informacja graficzna o napełnieniu
zbiornika.

Czarne pole wskazuje poziom
napełnienia, natomiast czerwona
linia to ustawiony próg
napełnienia.
W każdej chwili można
zrezygnować z wyświetlania
informacji graficznej wybierając z
''popup menu'' funkcję Wyłącz
podgląd napełnienia.
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Programowanie sterownika
Aby dystrybutor rozpoznał nową kartę należy ją zaprogramować. Wówczas należy wybrać z paska
narzędzi funkcję Komunikacja a następnie z rozwiniętej listy Programowanie i Programowanie listy
uprawnionych pojazdów/kierowców.

Pojawi się okno Uprawnione pojazdy/kierowcy z listą dostępnych pojazdów/kierowców. Okno jest
podzielone na dwie części:
⋅ grupę dostępnych pojazdów/kierowców (prawa strona okna)
⋅ listę uprawnionych pojazdów/kierowców (lewa strona okna)

Tworzenie listy uprawnionych pojazdów/kierowców
W celu dodania pojazdu (pojazdów) do listy uprawnionych należy zaznaczyć (kliknąć) wybrany pojazd
(pojazdy), następnie wcisnąć przycisk Dodaj do uprawnionych
. Zaznaczony pojazd zostanie dodany do
listy uprawnionych pojazdów znajdującej się po lewej stronie. W przypadku kolejnych pojazdów postępuje
się analogicznie. Jeśli wszystkie pojazdy mają mieć dostęp do dystrybutora należy wcisnąć przycisk Dodaj
wszystkich do uprawnionych

. Wówczas wszystkie pojazdy pojawia się na liście po lewej stronie.
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Usuwanie pojazdów z listy pojazdów/kierowców uprawnionych
Aby usunąć wybrany pojazd należy:
1. Kliknąć na wybranym pojeździe żeby zaznaczył się na granatowo,
2. Zaznaczyć go do usunięcia przyciskiem DEL z klawiatury, bądź klikając na nim prawym przyciskiem
myszy
wywołać popup menu i wybrać przycisk Zaznacz do usunięcia

Obok pojazdu przeznaczonego do usunięcia pojawi się symbol

3. Nacisnąć przycisk

Usuń z uprawnionych.

Jeśli jest potrzeba usunięcia kilku pojazdów, postępuje się analogicznie.
Aby pojazd został poprawnie przypisany, należy zaznaczyć dane dotyczące pojazdu, który chcemy
zaprogramować

a następnie wcisnąć przycisk Programuj sterownik

, pojawi się komunikat
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Jeśli wszystko się zgadza wciskamy Tak, jeśli popełniliśmy jakiś błąd wciskamy Nie i poprawiamy błąd. Po
pozytywnym zatwierdzeniu pojawi się okno Monitor transmisji, w którym widoczny jest przebieg transmisji.

Prawidłowe zapisanie Listy uprawnionych pojazdów potwierdza końcowy komunikat Koniec
programowania w oknie Monitor transmisji. Jeśli zostanie popełniony błąd program powiadomi o tym
różnymi komunikatami w zależności od rodzaju błędu.
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Możliwe komunikaty błędów podczas programowania
 'Port nr 'xxx' jest zajęty ! '
☺ ROZWIĄZANIE: należy wyłączyć programy, które używają tego portu, jeżeli komunikat dalej się
pojawia trzeba zrestartować komputer, najlepiej poprzez wyłączenie go i ponowne uruchomienie.
 'Zły argument w wywołaniu funkcji' - błąd wewnętrzny
☺ ROZWIĄZANIE: należy zrestartować komputer, jeśli błąd będzie występował nadal trzeba
powiadomić producenta
 'Podany port nr 'xxx' nie istnieje'
☺ ROZWIĄZANIE: błąd powoduje prawdopodobnie zły numer portu ustawiany w menu
"Administracja" "Konfiguracja parametrów"; trzeba sprawdzić, jakie porty szeregowe posiada komputer
(najczęściej są to 1 i 2) i ustawić właściwy. Jeżeli komunikat będzie pojawiał się nadal może to oznaczać,
że wybrany port jest uszkodzony, bądź jest nie zainstalowany w systemie. W przypadku kart
wieloportowych należy sprawdzić ustawienia sterownika lub przeinstalować driwer karty (patrz instrukcja
producenta karty).
 'Port nr 'xxx' nie może pracować na prędkości '
☺ ROZWIĄZANIE: błąd w ustawieniach parametrów prędkości transmisji ("Administracja"
"Konfiguracja parametrów"),domyślną prędkością dla komunikacji ze sterownikiem jest 9600 bps).
 'Błąd w parametrach pracy portu. Zła ilość bitów danych'
☺ ROZWIĄZANIE: błąd wewnętrzny, należy zrestartować komputer, jeśli nie ma poprawy, skontaktować
się z producentem.
 'Błąd w parametrach portu szeregowego'
☺ ROZWIĄZANIE: błąd wewnętrzny, należy zrestartować komputer, jeśli nie ma poprawy, skontaktować
się z producentem.
 'Port nr 'xxx' jest już używany!’
☺ ROZWIĄZANIE: należy wyłączyć programy, które używają tego samego portu, co ten program
 'Niewystarczająca ilość pamięci '
☺ ROZWIĄZANIE: błąd wewnętrzny, należy pozamykać niepotrzebne aplikacje lub uruchomić
ponownie komputer, jeśli błąd nie ustępuje zawiadomić producenta.
 'Za dużo otwartych portów '
☺ ROZWIĄZANIE: należy pozamykać inne programy realizujące transmisje danych przez porty
szeregowe lub ponownie uruchomić komputer.
 'Nie został wybrany port szeregowy'
☺ ROZWIĄZANIE: należy sprawdzić w ustawieniach menu "Administracja" "Konfiguracja
parametrów" czy został podany port szeregowy, jeżeli to nie pomaga, ponownie uruchomić program lub
zrestartować komputer.
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Filtrowanie
Zastosowanie filtrowania daje możliwość ułożenia danych w dowolnej kolejności. Możemy wypisać dane np.:
wg ilości zatankowanych litrów. Aby zastosować filtrowanie np.: w danych dystrybutorów należy: dwukrotnie
kliknąć na wybranym dystrybutorze, po czym otworzy się okno, które pokazuje szczegóły tankowań danego
dystrybutora.

Następnie trzeba wybrać ikonę

, która spowoduje wyświetlenie okna Parametry zestawienia.

W powyższym oknie należy wpisać i zaznaczyć dane, według których ma być przeprowadzone filtrowanie.
Gdy dane zostaną wprowadzone należy zatwierdzić przyciskiem OK.
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5
Raporty grupowe

Istnieje możliwość zrobienia raportu tylko dla określonej grupy kierowców czy pojazdów.
Aby to zrobić należy zaznaczać lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem CTRL (znajduje się na
klawiaturze) np. wybranych kierowców

następnie nacisnąć prawy klawisz myszy na zaznaczonym polu i z "popup menu" bądź paska narzędzi
znajdującego się u góry wybrać funkcję Zarejestrowane tankowania kierowcy
wybranych kierowców.

. Pojawi się okno z listą

Klikając na nagłówek kolumny uruchamia się sortowanie po tej kolumnie. Ponowne kliknięcie tej samej
kolumny powoduje odwrócenie kolejności sortowania. Aby wydrukować tak pogrupowaną listę należy wybrać
z górnego menu bądź z "popup menu" ikonę Drukuj
kalkulacyjnego Microsoft Excel lub do pliku tekstowego.

. Taki raport można przenieść do arkusza

37

Statusy raportów
W przypadku wystąpienia stanów awaryjnych, w czasie tankowania, sterownik rejestruje takie zdarzenia i w
zależności od przyczyny, program zaznacza rekord odpowiednim kolorem. Aby przyporządkować kolor do
danego zdarzenia należy z poziomu okna Kartoteka pojazdów lub Kartoteka kierowców wybrać opcje
Tankowania. Otworzy się okno Pomiary dystrybutora. Należy kliknąć na ikonie Konfiguracja raportów
.

Program domyślnie przypisuje kolory do niektórych zdarzeń. Wg powyższego ustawienia kolor czerwony
oznacza, że podczas tankowania wystąpił zanik zasilania energii elektrycznej, w wyniku czego, tankowanie
nie zostało poprawnie zakończone i są niekompletne dane dotyczące ilości zatankowanego paliwa. Żeby
przeciwdziałać tego typu zdarzeniom należy zainstalować układ awaryjnego podtrzymania zasilania liczydeł
dystrybutora. Kolor zielony oznacza, że kierowca zautoryzował się przykładając swój klucz identyfikacyjny do
urządzenia ale nie pobrał paliwa. Kolor niebieski sygnalizuje zakłócenie transmisji. Do pozostałych zdarzeń
użytkownik sam przyporządkowuje kolory wg uznania. Aby wybrać odpowiedni kolor należy kliknąć na
strzałkę i wybrać go z listy dostępnych kolorów. Aby raporty były czytelne należy każdemu zdarzeniu
przypisać inny kolor.

Gdy użytkownik chce zaznaczyć jakąś sprawę do wyjaśnienia w konkretnym rekordzie musi najpierw go
zaznaczyć wskaźnikiem myszy (zaznaczony rekord wyświetla się na granatowym tle), a następnie prawym
przyciskiem myszy otworzyć "popup menu" i wybrać polecenie Zaznacz rekord do wyjaśnienia
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Wybrany rekord zostanie zaznaczony na odpowiedni kolor np. jeśli użytkownik przypisał kolor żołty „sprawie do
wyjaśnienia” to rekord zaznaczony będzie na żółto.

Gdy sprawa zostanie wyjaśniona można zaznaczenie zlikwidować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem
myszy na wyróżnionym rekordzie i użyciem funkcji "Sprawa wyjaśniona, zmień status".
Po wykonaniu tej czynności rekord powraca do dawnej postaci ze zaktualizowaną datą i godziną modyfikacji.
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6
Tworzenie nowego użytkownika

Nowego użytkownika może utworzyć tylko osoba, która ma do tego uprawnienia. Aby to zrobić należy z menu
Administracja wybrać pozycję Lista użytkowników programu.

Pojawi się okno Lista użytkowników

Aby utworzyć nowego użytkownika należy wybierać przycisk Dodaj nowy rekord
którym należy wprowadzić dane dotyczące nowego użytkownika.

. Pojawi się okno, w
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 Identyfikator – nazwa nowego użytkownika
 Minimalna długość hasła – minimalna długość hasła użytkownika
 Hasło – hasło, które użytkownik wpisuje podczas logowania
 Powtórz hasło – potwierdzenie hasła w celu upewnienia się, że zostało wpisane poprawnie
 Aktywny – zaznaczenie tego pola oznacza, że użytkownik może zalogować się do programu;
odznaczenie uniemożliwi mu dostęp do programu
 Aktywny do – czas ważności konta użytkownika (należy ustawić datę ważności konta)
 Hasło ważne do – czas ważności hasła użytkownika (należy ustawić datę ważności hasła)
 Ilość wejść po terminie - ilość wejść użytkownika po wygaśnięciu ważności hasła
 Wymuszaj kolejne zmiany hasła co – liczba dni, po upływie których

mija ważność hasła

użytkownika i musi ono zostać zmienione

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zatwierdzić utworzenie nowego użytkownika przyciskiem
OK. Na liście użytkowników pojawi się utworzony nowy użytkownik, który nie ma żadnych uprawnień . Aby
nadać mu uprawnienia należy kliknąć na wybranego użytkownika żeby zaznaczył się na granatowo a
, lub z popup menu wybrać
następnie wybrać z menu przycisk Edytuj uprawnienia użytkownika
Uprawnienia.
Pojawi się okno Lista uprawnień. Z listy należy wybrać opcje, do których użytkownik będzie miał prawo
dostępu.
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Przykładowo, jeśli użytkownik ma mieć prawo do korzystania z Kartoteki dystrybutorów, należy odnaleźć
na liście uprawnień funkcję Kartoteka dystrybutorów, kliknąc na niej aby zaznaczyła się na granatowo.

Następnie dwukrotnie szybko kliknąć lewym przyciskiem myszki na zaznaczonej opcji. Pokaże się okno
Uprawnienia dla funkcji.
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W powyższym oknie należy zaznaczyć uprawnienia, które ma mieć użytkownik a wybrane opcje zatwierdzić
przyciskiem OK. Analogicznie należy postępować w przypadku wszystkich funkcji dostępnych w Liście
uprawnień.
Po wprowadzeniu wszystkich uprawnień należy wybrać opcję Zamknij listę uprawnień

.

Tworzenie menu nowego użytkownika
Po zalogowaniu się do programu nowego użytkownika pojawia się komunikat, informujący o tym, że
użytkownik nie ma zdefiniowanego menu programu.

Należy kliknąć OK i utworzyć menu wybierając z menu Program funkcję Edytor menu użytkownika.
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Aby użytkownik miał prawo do utworzenia swojego menu osoba mająca prawo do zarządzania
użytkownikami musi mu najpierw nadać prawo w Liście uprawnień - funkcja Edycja
struktury menu i tam zaznaczyć wybrane uprawnienia. W przeciwnym razie po wybraniu
Edytora struktury menu będzie pojawiał się poniższy komunikat:

Jeśli uprawnienia zostaną nadane to po wybraniu opcji Edytor struktury menu pojawi się okno

Aby dodać nowe menu należy wybrać przycisk
, pokaże się
i w tym miejscu należy nadać nazwę menu, np. Kartoteki. Następnie z listy po prawej stronie wybrać funkcje,
które mają być dostępne z tego menu. Należy zaznaczyć wybraną opcję, np. Kartoteka dystrybutorów i cały
czas trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przenieść ją do nowo utworzonego menu.
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Po prawidłowym wykonaniu tych czynności poniżej nowego menu pojawi się wprowadzona funkcja

Aby przejść do edycji menu innego użytkownika (aby skorzystać z tej funkcji trzeba mieć nadane
uprawnienia) należy wybrać z paska zadań ikonę Zmiana aktywnego użytkownika w edytorze menu
lub użyć funkcji Zmień użytkownika (CTRL+O) dostępnej z poziomu menu Dane.
Jeśli istnieje potrzeba utworzenia nowego menu lub kolejnej funkcji w tym samym bądź nowym menu, należy
powtórzyć wyżej opisane czynności.

Tworzenie skrótów klawiszowych
Można ułatwić sobie pracę z programem poprzez utworzenie skrótów klawiszowych w głównym oknie
programu na pasku zadań. Robi się to poprzez wejście do menu Program / Edytor struktury menu . Po
otworzeniu tego okna należy kliknąć na zakładkę Skróty klawiszowe znajdującą się po prawej stronie.

Po wybraniu tej zakładki w oknie z prawej strony pojawiają się ikony skrótów, które już są używane w
programie. Natomiast po lewej stronie znajdują się wszystkie funkcje dostępne w programie, do których
można utworzyć skróty.
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Dodawanie skrótu
Krok 1.
Zaznaczyć wybraną funkcję poprzez kliknięcie na niej prawym klawiszem myszy

Krok 2.
Cały czas trzymając wciśnięty klawisz przenieść zaznaczoną funkcję do okna z prawej strony

Krok 3.
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Po „upuszczeniu” skrótu, z prawej strony pokaże się okno, w którym znajdują się wszystkie dostępne ikony.
Należy kliknąć na wybranej ikonie i zatwierdzić przyciskiem OK.

Krok 4
Po wykonaniu tych czynności skrót został utworzony, i po zamknięciu okna Edytor struktury menu skrót
pokaże się w głównym oknie programu.
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