
System Kontroli i Rejestracji System Kontroli i Rejestracji 
TankowańTankowań  

SKiRT



SKiRTSKiRT

SKiRTSKiRT

Możliwość CENTRALNEGO zarządzania Możliwość CENTRALNEGO zarządzania 
siecią punktów wydawania paliwasiecią punktów wydawania paliwa

Różne rodzaje transmisji danych:Różne rodzaje transmisji danych:

 - małe odległości do kilkuset metrów -  - małe odległości do kilkuset metrów - 
sieć 485, Ethernet, bezprzewodowa WiFisieć 485, Ethernet, bezprzewodowa WiFi

 - duże odległości - GSM, Internet - duże odległości - GSM, Internet

System Komputerowy SKiRTSystem Komputerowy SKiRT
Stacja Paliw nr 1Stacja Paliw nr 1

Stacja Paliw nr 2Stacja Paliw nr 2Stacja Paliw nr 3Stacja Paliw nr 3



Kontrola dostępu do dystrybutoraKontrola dostępu do dystrybutora

SKiRTSKiRT

Klucze chipowe DallasKlucze chipowe Dallas

Karty zbliżeniowe RFIDKarty zbliżeniowe RFID



Autoryzacja przed tankowaniem:Autoryzacja przed tankowaniem:

SKiRTSKiRT

identyfikacja kierowcyidentyfikacja kierowcy

identyfikacja pojazduidentyfikacja pojazdu

identyfikacja  trasy przejazduidentyfikacja  trasy przejazdu

rejestracja przebiegu pojazdurejestracja przebiegu pojazdu

zabezpieczenie numerem PINzabezpieczenie numerem PIN



Konfiguracja pracy dystrybutoraKonfiguracja pracy dystrybutora

SKiRTSKiRT

ukrywanie ilości pobieranego ukrywanie ilości pobieranego 
paliwa w trakcie tankowaniapaliwa w trakcie tankowania

uproszczona autoryzacja – jednym uproszczona autoryzacja – jednym 
kluczem/kartąkluczem/kartą



Centralny system zarządzania za pomocą programu Centralny system zarządzania za pomocą programu 
komputerowegokomputerowego SKiRT SKiRT

SKiRTSKiRT

ewidencja kierowcówewidencja kierowców

ewidencja pojazdówewidencja pojazdów

rejestracja dostaw paliwarejestracja dostaw paliwa

kartoteka zarejestrowanych kartoteka zarejestrowanych 
tankowań z możliwością tankowań z możliwością 
generowania raportówgenerowania raportów

ewidencja rozchodów paliwa w ewidencja rozchodów paliwa w 
odniesieniu do odniesieniu do 
temperatury 15 st.Ctemperatury 15 st.C

odczyt zarejestrowanych odczyt zarejestrowanych 
tankowań w poszczególnych tankowań w poszczególnych 
dystrybutorachdystrybutorach

programowanie kart/kluczy programowanie kart/kluczy 
uprawnionych do tankowaniauprawnionych do tankowania

czasowe blokowanie kart/kluczyczasowe blokowanie kart/kluczy

informacja o stanie paliwa w informacja o stanie paliwa w 
zbiornikachzbiornikach

konfiguracja pracy dystrybutorakonfiguracja pracy dystrybutora



Ewidencja kierowcówEwidencja kierowców

SKiRTSKiRT

ewidencja danych kierowcówewidencja danych kierowców

możliwość grupowania wg możliwość grupowania wg 
oddziałów itp.oddziałów itp.

generowanie raportów dla generowanie raportów dla 
dowolnie wybranej grupy dowolnie wybranej grupy 
kierowców, w dowolnym okresiekierowców, w dowolnym okresie

programowanie/blokowanie kart programowanie/blokowanie kart 
kierowców kierowców 

eksport/import listy kierowców w eksport/import listy kierowców w 
formacie Excel, SKiRTformacie Excel, SKiRT



Ewidencja pojazdówEwidencja pojazdów

SKiRTSKiRT

ewidencja danych pojazdówewidencja danych pojazdów

definiowanie normy zużycia definiowanie normy zużycia 
paliwapaliwa

możliwość grupowania wg działu, możliwość grupowania wg działu, 
rodzaju pojazdu, podział na rodzaju pojazdu, podział na 
samochody i maszyny itp.samochody i maszyny itp.

generowanie raportów dla generowanie raportów dla 
dowolnie wybranej grupy dowolnie wybranej grupy 
pojazdów, w dowolnym okresiepojazdów, w dowolnym okresie

programowanie/blokowanie kart programowanie/blokowanie kart 
pojazdów pojazdów 

eksport/import listy pojazdów w eksport/import listy pojazdów w 
formacie Excel, SKiRTformacie Excel, SKiRT



Ewidencja zarejestrowanych tankowańEwidencja zarejestrowanych tankowań

SKiRTSKiRT

ewidencja tankowań:ewidencja tankowań:

- numer dystrybutora- numer dystrybutora
- dane kierowcy- dane kierowcy
- dane pojazdu- dane pojazdu
- data i godz. tankowania- data i godz. tankowania
- trasa pojazdu- trasa pojazdu
- ilość pobranego paliwa- ilość pobranego paliwa
- stan licznika kilometrów - stan licznika kilometrów 
tankowanego pojazdu lub czas tankowanego pojazdu lub czas 
pracy (motogodziny) dla maszynpracy (motogodziny) dla maszyn

wybór okresu raportowaniawybór okresu raportowania

eksport danych w formacie eksport danych w formacie 
tekstowym, EXCEL, do systemów tekstowym, EXCEL, do systemów 
FLOTA i FLOTA IIFLOTA i FLOTA II
  



RaportyRaporty

SKiRTSKiRT

wybór okresu raportowaniawybór okresu raportowania

wybór jednego lub dowolnej grupy wybór jednego lub dowolnej grupy 
kierowców/pojazdów do raportukierowców/pojazdów do raportu

zapis raportu w formacie PDFzapis raportu w formacie PDF

możliwość wysłania raportu możliwość wysłania raportu 
pocztą elektroniczną bezpośrednio pocztą elektroniczną bezpośrednio 
z systemu SkiRTz systemu SkiRT

Rodzaje raportów:Rodzaje raportów:
- raport tankowań- raport tankowań
- raport tankowań dla księgowości - raport tankowań dla księgowości 
z uwzględnieniem ceny zakupu z uwzględnieniem ceny zakupu 
paliwapaliwa
- raport tankowań z grupowaniem - raport tankowań z grupowaniem 
dla pojazdów, kierowców, tras dla pojazdów, kierowców, tras 
(linii)(linii)
- raport błędnie wprowadzonych - raport błędnie wprowadzonych 
podczas tankowania  przebiegówpodczas tankowania  przebiegów
- raport przebiegów i zużycia - raport przebiegów i zużycia 
paliwa dla pojazdów oraz  czasu paliwa dla pojazdów oraz  czasu 
pracy dla maszynpracy dla maszyn
-raport stanów liczników -raport stanów liczników 
pojazdów/maszynpojazdów/maszyn

  



Raport tankowańRaport tankowań

SKiRTSKiRT



Suma tankowań dla pojazdówSuma tankowań dla pojazdów

SKiRTSKiRT



Raport przebiegów i zużycia paliwaRaport przebiegów i zużycia paliwa

SKiRTSKiRT



Raport rozbieżności przebiegówRaport rozbieżności przebiegów

SKiRTSKiRT



Ewidencja paliwa w temperaturze 15 st.CEwidencja paliwa w temperaturze 15 st.C

SKiRTSKiRT

System kontroli i rejestracji tankowań może zostać System kontroli i rejestracji tankowań może zostać 
zaopatrzony w dodatkowe urządzenia pomiaru zaopatrzony w dodatkowe urządzenia pomiaru 
objętości i temperatury paliwa (sonda pomiarowa lub objętości i temperatury paliwa (sonda pomiarowa lub 
rejestrator temperatury), dzięki czemu uzyskać rejestrator temperatury), dzięki czemu uzyskać 
można dodatkowe funkcje:można dodatkowe funkcje:

- historia zmian poziomu paliwa i temperatury w - historia zmian poziomu paliwa i temperatury w 
zbiornikuzbiorniku
- przeliczenie objętości paliwa do temp. 15 st.C- przeliczenie objętości paliwa do temp. 15 st.C
- ewidencja ilości wydawanego paliwa w odniesieniu - ewidencja ilości wydawanego paliwa w odniesieniu 
do temepratury 15 st.C (zakup i rozchód paliwa w do temepratury 15 st.C (zakup i rozchód paliwa w 
objętości standardowej)objętości standardowej)



Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
nt. systemu komputerowgo SKiRTnt. systemu komputerowgo SKiRT

SKiRTSKiRT

- możliwość pracy w sieci komputerowej- możliwość pracy w sieci komputerowej

- autoryzacja użytkowników programu- autoryzacja użytkowników programu

- definiowanie praw dostępu dla użytkowników do - definiowanie praw dostępu dla użytkowników do 
poszczególnych funkcji programuposzczególnych funkcji programu

- zalecany system operacyjny: Windows XP lub Vista - zalecany system operacyjny: Windows XP lub Vista 
BussinessBussiness
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