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1. Opis programu Tachospeed 
 

Tachospeed jest programem służącym do automatycznego odczytywania 
czasu jazdy, odpoczynków, przerw i dyżuru z tarczek tachografów analogowych. 
W programie Tachospeed istnieje również możliwośd analizy danych z tachografu 
cyfrowego oraz z kart kierowców, po aktywacji modułu cyfrowego. 

Program umożliwia przetwarzanie i analizę uzyskanych danych pod kątem 
przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz ewidencji czasu 
pracy. Dzięki programowi możemy też rozliczad diety kierowców, tworzyd raporty 
paliwowe, które umożliwiają kontrolę zużycia paliwa, oraz tworzyd dokumentację 
kierowców i pojazdów. 

Tachospeed umożliwia przechowywanie danych odczytanych z tarczek oraz 
archiwizację i wizualizację danych z systemu tachografów cyfrowych. Utworzona 
baza danych może byd filtrowana oraz sortowana według wielu dostępnych 
kryteriów, tj. według daty, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych 
pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu, itd. Program, jako pierwszy 
w Europie, umożliwia użycie przy skanowaniu skanera dokumentowego 
z podajnikiem, co znacznie przyspiesza czas skanowania tarczek. 

Główne moduły, w jakie zaopatrzony jest program, to: 

 moduł cyfrowy; 

 moduł ewidencyjny; 

 moduł kontroli jazdy, przerw i odpoczynków; 

 rozszerzony moduł kontrolny; 

 moduł delegacji i diet; 

 moduł przypominania o ważnych terminach. 
 

Program jest zgodny z ustawą "O czasie pracy kierowców" z 16.04.2004 r., jak 
również z umową europejską dotyczącą międzynarodowego transportu 
drogowego AETR (Dz.U. z 1999 r. nr 94 poz. 1087) oraz z najnowszym 
Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 15.03.2006 r. 

Ustawy te przestrzegane są w całej Europie, przez co program może byd 
używany bez przeszkód w każdym z krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych, 
które ratyfikowały umowę AETR. Raporty tworzone przez program pomagają 
podczas kontroli w firmie i na drodze. 
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W Polsce instytucjami odpowiedzialnymi za kontrole są: 

 Inspekcja Transportu Drogowego; 

 Paostwowa Inspekcja Pracy; 

 Policja; 

 Izba Celna; 

 Straż Graniczna. 
 

Program zyskał sobie wielu zwolenników w całej Europie. W Polsce używany 
jest między innymi przez całą Policję oraz niektóre oddziały Inspekcji Transportu 
Drogowego, Izby Celnej oraz Straży Granicznej. 

1.1. Przegląd funkcji programu Tachospeed 

Do głównych funkcji programu zaliczyd można: 

 skanowanie do sześciu tarczek w formacie BMP ze skanera płaskiego; 

 jednostronne skanowanie ok. 25 tarczek na minutę ze skanera 
dokumentowego; 

 dwustronne skanowanie ok. 12 tarczek na minutę ze skanera 
dokumentowego; 

 automatyczny odczyt z tarczek czasu pracy kierowców i przebytych 
kilometrów; 

 archiwizowanie i przeglądanie zapisanych danych z tarczek oraz z kart 
chipowych kierowców; 

 generowanie raportów czasu jazdy, odpoczynku, przerw, dyżuru 
kierowców w różnych przekrojach czasowych; 

 identyfikacja naruszeo przepisów z wyliczonymi karami według 
obwiązującego taryfikatora; 

 generowanie raportów czasu pracy pod cele kadrowe (godziny 
nadliczbowe, odbiór godzin nadliczbowych); 

 rozliczanie diet i noclegów kierowców; 

 obliczanie faktycznego zużycia paliwa na podstawie tankowao do pełna; 

 przypominanie o zbliżających się ważnych terminach; 

 porównywanie czasu pracy kierowców i przebytych kilometrów na tych 
samych trasach; 

 ręczne edytowanie czasu pracy i ilości przebytych kilometrów. 
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Ograniczenia wersji demonstracyjnej programu: 
 możliwośd wprowadzenia 2 pojazdów; 

 program przestaje działad po 30 dniach od dnia pierwszego 
uruchomienia; 

 możliwośd zapisania do 40-tu pozycji w bazie odczytanych tarczek; 

 możliwośd pobrania tylko pierwszych 60 dni z karty kierowcy oraz 
z tachografu cyfrowego. 

1.2. Prezentacje szkoleniowe 

Na dysku instalacyjnym CD programu Tachospeed znajdują się prezentacje 
multimedialne dotyczące użytkowania programu Tachospeed. Prezentacje 
obejmują informacje z zakresu: 

 skanowania tarcz w Tachospeed; 

 poprawnego odczytywania tarcz; 

 wprowadzania danych kierowców; 

 generowania raportów; 

 rozliczania diet kierowców; 

 rozliczania rentowności kursów; 

 obliczania zużycia paliwa. 
 

Liczba prezentacji może się różnid w zależności od wybranej wersji 
językowej. 

W celu uruchomienia odpowiedniej prezentacji należy eksplorowad 
zawartośd dysku CD. Częśd prezentacji może byd niedostępna w niektórych 
wersjach językowych. 

W przypadku problemów z odegraniem prezentacji prosimy o ściągnięcie 
i zainstalowanie kodeka XVID znajdującego się również na stronie 
www.tachospeed.pl. 

1.3. Wymagania sprzętowe 

Do poprawnej pracy zalecane jest posiadanie następującej konfiguracji 
sprzętowej i systemowej: 

 system operacyjny Windows 2000, 2003, 2007, XP, VISTA, 7; 

 napęd CD-ROM; 

 komputer PC z procesorem 1500 MHz; 

 pamięd operacyjna 512 MB (zalecane 2 GB); 
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 60 MB wolnego miejsca na dysku dla programu oraz około 500 MB dla 
bazy danych (rozmiar bazy zależy od ilości wprowadzanych danych); 

 wolne gniazdo USB (do podłączenia skanera i/lub czytnika kart); 

 skaner z czarnym tłem do odczytu tarcz (tylko dla tachografów 
analogowych); 

 czytnik kart chipowych (tylko dla tachografów cyfrowych); 

 karta sieciowa (tylko dla wersji wielostanowiskowej). 
 

Do pracy z programem zalecane jest stosowanie skanera proponowanego 
przez przedstawiciela handlowego, ponieważ takie urządzenie jest w pełni 
przystosowane do pracy z programem i jego stosowanie gwarantuje poprawny 
odczyt czasu pracy z tarczek. 
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2. Instalacja 
 

Instalację zalecamy rozpocząd od zapoznania się z tą instrukcją. Najpierw 
zawsze instalujemy skaner (jeżeli jest dostępny), a dopiero później 
oprogramowanie. Opis instalacji skanera przedstawiony jest w instrukcji instalacji 
i obsługi skanera. 

2.1. Opis instalacji programu 

Instalacja programu rozpoczyna się po włożeniu płyty CD do napędu. Jeżeli 
program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy przejśd na dysk CD 
w eksploratorze Windows i uruchomid ręcznie plik instalacyjny. 

Podczas instalacji programu Tachospeed najlepiej jest wyłączyd wszystkie 
pozostałe aplikacje komputerowe. 

2.1.1. Program instalacyjny 
Aby zacząd instalację programu, należy wybrad język, a następnie wcisnąd 

przycisk Dalej. 
 

 
 

Wybranie innej wersji językowej, niż tej, w której został zakupiony 
program, może uniemożliwid dostęp do niektórych funkcji programu. 
  



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 14 

W celu przeprowadzenia dalszej instalacji programu należy zaakceptowad 
Umowę Licencyjną Tachospeed. 
 

 
 

Domyślna ścieżka dostępu do zainstalowanego programu to: 
C:\Program Files\Infolab\TachoSpeed 

 
Zalecane jest zachowanie domyślnych ustawieo przy instalacji, co ułatwi 

później działowi pomocy technicznej pomoc w ewentualnych problemach. 
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W katalogu instalacyjnym znajdują się wszystkie pliki programu. Przykładowe 
tarczki znajdują się w podkatalogu Tarczki. W katalogu głównym można znaleźd 
pliki wykonywalne programu, licencję i odpowiednie ustawy dotyczące 
transportu drogowego. 
 

 
 

Po zakooczeniu instalacji można uruchomid program. Służy do tego ikona: 
 
 
 

Pojawia się ona na pulpicie po poprawnym zakooczeniu instalacji. Program 
uruchamiamy dwukrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy w ikonę. 

W menu Start/Tachospeed znajdziemy również różne przydatne narzędzia, 
które ułatwiają pracę z różnymi urządzeniami do obsługi tachografów cyfrowych. 

2.1.2. Wpisywanie numeru seryjnego 
Wraz z pierwszym uruchomieniem programu pojawi się okno, w którym 

można wpisad numer seryjny programu. Numer seryjny powinien znajdowad się 
w pudełku z programem lub może zostad dostarczony drogą elektroniczną, jeżeli 
przy realizacji zamówienia wybrano opcję dostawy ESD/EDO (Electronic Software 
Distribution/Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania), czyli elektronicznej 
dostawy oprogramowania. 

Numer licencyjny składa się z wielkich liter od A do F oraz cyfr od 0 do 9, 
zawiera 16 znaków i nie jest tym samym, co kod kontrolny oraz kod 
aktywacyjny programu. 

TachoSpeed 
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Jeżeli numer seryjny nie zostanie wpisany, program uruchomi się w wersji DEMO. 

2.1.3. Aktywacja programu 
Po pierwszym uruchomieniu programu pojawia się następująca informacja: 

 

 
 

Po wciśnięciu przycisku Tak przechodzimy do aktywacji programu. Aby 
rozpocząd aktywację programu, w kolejnym oknie należy wpisad nazwę oraz 
NIP firmy. 
  



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 17 

 

 
 

Po wciśnięciu przycisku Dalej pojawia się okno aktywacyjne z wpisanym 
numerem NIP oraz kodem kontrolnym. 

W celu dokonania aktywacji programu należy kliknąd w przycisk Aktywacja 
przez Internet. 

Jeżeli na komputerze nie ma dostępu do Internetu lub podczas aktywacji 
wystąpi błąd, można zadzwonid na jeden z podanych numerów telefonów lub 
drogą mailową przesład dane na adres: biuro@tachospeed.pl 
 

 
 

mailto:biuro@tachospeed.pl
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Aby otrzymad poprawny kod aktywujący program, należy podad dokładnie 
ten sam numer NIP, jaki został wpisany w programie (wraz ze spacjami i/lub 
kreskami) oraz kod kontrolny. Numery telefonów dostępne są od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 11:00 do 15:00. Program działa 30 dni bez aktywacji. 
Zalecane jest aktywowanie programu przez Internet lub drogą mailową. 
 

 
 

Jeżeli program nie zostanie aktywowany w okresie 1-go miesiąca 
od instalacji, przestaje on działad. 

Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego należy wpisad go w menu 
Pomoc/Aktywacja programu. 
 

 
 

Po poprawnym wpisaniu kodu aktywacyjnego program zostaje zaktywowany. 

2.1.4. Aktywacja dodatkowych modułów 
Po zainstalowaniu oprogramowania dostępne są tylko standardowe moduły 

programu oraz możliwośd analizowania danych tylko z tachografu analogowego. 
Jeżeli wraz z programem zakupiono dodatkowe moduły, należy je aktywowad. 
Aktywacja modułów nie jest tym samym, co aktywacja programu. Wraz 
z zakupionymi modułami klient otrzymuje numery seryjne poszczególnych 
modułów. Wszystkie dodatkowe moduły aktywuje się w menu Pomoc. 
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Dla przykładu, aby aktywowad moduł cyfrowy, należy kliknąd w menu 
Pomoc/Aktywacja modułu cyfrowego oraz wpisad otrzymany numer seryjny 
modułu. Dla rozszerzonego modułu kontrolnego jest to Pomoc/Aktywacja 
rozszerzonego modułu kontrolnego. 

2.2. Aktualizacja programu Tachospeed 

Program Tachospeed jest cały czas rozwijany. Po zakupie programu klient 
ma prawo do pobrania aktualizacji przez rok. Po upływie tego okresu aktualizacje 
są dostępne za dodatkową opłatą. 

Zalecane jest odwiedzanie co pewien czas strony internetowej producenta – 
– http://tachospeed.pl – gdzie w dziale Aktualizacje można znaleźd najnowsze 
aktualizacje do programu. Obok wersji aktualizacji widnieje data, która 
informuje, z jakiego dnia pochodzi dana wersja programu, np.: 
 

 
 

Po wybraniu odpowiedniej aktualizacji z listy dostępnych aktualizacji pojawi 
się okno, w którym można albo zapisad aktualizację, albo uruchomid ją od razu: 
 

http://tachospeed.pl/


 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 20 

 
 

Zalecane jest zapisanie aktualizacji na dysku i uruchomienie jej po pobraniu. 
Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wyłączyd program Tachospeed. 
Program nie może byd uruchomiony, ponieważ uniemożliwi to dokonanie 
aktualizacji. 

Po uruchomieniu aktualizatora sprawdza on poprawnośd licencji i możliwośd 
aktualizacji. Program Tachospeed można aktualizowad za darmo przez rok 
od daty zakupu. Aktualizacja na kolejny rok wymaga wniesienia dodatkowej 
opłaty aktualizacyjnej, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie 
http://tachospeed.pl. 

Przed aktualizowaniem programu aktualizator pyta użytkownika o wykonanie 
kopii zapasowej bazy danych. Przed każdą aktualizacją zaleca się zrobienie kopii 
zapasowej bazy. Jeżeli kopia bazy nie zostanie zrobiona, powrócenie 
do poprzedniej wersji programu będzie niemożliwe. 

2.2.1. Uwagi do aktualizacji programu w systemie Windows Vista 
Jeżeli aktualizacja nie działa w systemie Vista lub po jej uruchomieniu 

i zainstalowaniu wciąż mamy starszą wersję programu, to bardzo 
prawdopodobnym powodem jest brak posiadania przez użytkownika praw 
do modyfikacji folderu z programem, tj. folderu TachoSpeed. 

W celu nadania użytkownikowi odpowiednich uprawnieo należy: 

 w Eksploratorze Windows odnaleźd folder, w którym zainstalowany 
jest program Tachospeed (domyślnie jest to lokalizacja: 
C:\Program files\Infolab\TachoSpeed\); 

http://tachospeed.pl/
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 kliknąd prawym klawiszem myszki na nazwie folderu TachoSpeed 
i wybrad z menu polecenie Właściwości; 

 przełączyd się na kartę Zabezpieczenia i kliknąd przycisk Edytuj; 

 na liście Nazwy grupy lub użytkownika odnaleźd i podświetlid pozycję 
Użytkownicy (NAZWA/Użytkownicy); 

 na liście Uprawnienia dla Użytkownicy załączyd w polu Modyfikacja opcję 
Zezwalaj. 

2.3. Opis instalacji urządzeń 

Producent programu zaleca używanie tylko rekomendowanych urządzeo. 
Urządzenia niezakupione u producenta nie są objęte pomocą techniczną. 
Wszelkie instrukcje instalacji dostępne są wraz z zakupionymi urządzeniami i nie 
są ujęte w tej instrukcji. 

2.3.1. Instalacja skanera 
Instalując każde urządzenie peryferyjne podłączone do gniazda USB, należy 

pamiętad o jednej zasadzie. Najpierw należy zainstalowad sterowniki tego 
urządzenia za pomocą programu instalacyjnego, a następnie wyłączyd komputer 
podłączyd urządzenie do USB i ponownie uruchomid komputer. 

Zbyt wczesne włączenie urządzenia, w tym przypadku skanera, może 
spowodowad problemy z zainstalowaniem poprawnego sterownika tego 
urządzenia. 

Do pracy z programem Tachospeed zalecane są następujące modele 
skanerów: 

 Canon Lide 20, 25, 30 lub 100; 

 Plustek OpticSlim 1200, 2400, 2420; 

 Microtek ScanMaker (wszystkie ze sterownikiem ScanWizard 5); 

 Fujitsu FI-5120C. 
 

Niektóre urządzenia wielofunkcyjne posiadają za mało dokładny skaner, 
co uniemożliwia poprawne odczytywanie tarczek. Korzystanie z tych urządzeo nie 
jest rekomendowane przez producenta i nie może byd objęte reklamacją oraz 
pomocą techniczną. W przypadku posiadania takiego urządzenia konieczna 
będzie aktualizacja sterowników lub zakup dodatkowego skanera. 

2.3.2. Instalacja czytnika SmartCard Reader 
Czytnik powinien byd widoczny w programie po podłączeniu 

go do komputera. Jeżeli czytnik nie jest widoczny, należy podłączyd go do innego 
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portu USB lub zainstalowad oprogramowanie, które dostępne jest na płycie 
załączonej do czytnika. 

W menu Start/Tachospeed znajdziemy plik StartCard, który uruchamia usługę 
czytania kart w systemach Windows. Jeżeli występują problemy z odczytem kart, 
przed odczytem kart kierowców należy uruchomid ten plik z poziomu programu. 

2.3.3. Instalacja kluczy i czytników uniwersalnych 
Klucze do pobierania danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – 

– TachoDrive, TachoDrive2, Siemens VDO Download Key, Siemens VDO 
Download Key 2, OPTAC – nie wymagają instalacji. Po podłączeniu ich 
do komputera widoczne są jako dodatkowy, zewnętrzny dysk przenośny USB. 
Jeżeli czytnik nie jest widoczny, należy podłączyd go do innego portu USB. W razie 
jakichkolwiek pytao dotyczących obsługi tych urządzeo oraz pobierania 
danych z tachografu cyfrowego oraz kart kierowcy należy skontaktowad się 
z producentem danego czytnika lub z dystrybutorem krajowym. 

Poniżej podajemy dane kontaktowe do firm odpowiedzialnych 
za poszczególne czytniki (ważne w dniu tworzenia instrukcji): 

 TachoDrive+, TachoDrive2: http://matt.pl 

 OPTAC: http://www.neris.pl 

 Siemens VDO Download Key 1 i 2: http://www.drabpol.pl 
 

Program powinien współpracowad ze wszystkimi czytnikami tworzącymi pliki 
cyfrowe zgodne z Aneksem 1B. W menu Start/Tachospeed, gdzie zainstalowany 
jest program, można znaleźd pliki konfiguracyjne do różnych modeli czytników. 

Przy podłączaniu czytników uniwersalnych (z wbudowanym czytnikiem 
kart) do komputera należy pamiętad o tym, aby czytnik nie był podłączony 
do tachografu i nie było w nim włożonej żadnej karty. 

2.4. Opis instalacji wersji MULTI (wielostanowiskowej) 

Wersja Multi programu Tachospeed jest to wersja wielostanowiskowa, która 
umożliwia jednoczesną pracę kilku użytkownikom. Aby można było pracowad 
w taki sposób, konieczne jest podłączenie komputerów w sieci. Instalacją wersji 
Multi powinien zająd się przeszkolony pracownik z zakresu sieci informatycznej 
firmy. Zazwyczaj jest to administrator sieci lub główny informatyk. 

Wersja Multi składa się z wersji serwerowej oraz klienckiej. Wersja 
serwerowa powinna pracowad na komputerze ogólnodostępnym dla wszystkich 
stacji klienckich. Oznacza to, że aby korzystad z wersji Multi przez Internet, należy 

http://matt.pl/
http://www.neris.pl/
http://www.drabpol.pl/
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posiadad zewnętrzny adres IP na serwerze. Wersja kliencka nie działa bez 
podłączenia do sieci, w której zainstalowana jest baza danych. 

Aby programy klienckie działały, wystarczy, że uruchomiony jest serwer 
Firebird i nie musi byd uruchomiona wersja serwerowa. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu jednocześnie może działad kilka stanowisk, a co za tym idzie – kilku 
użytkowników. 

Wersja kliencka działa przez Internet (DSL, Neostrada, Chello, itd.) – 
– wymagany jest tylko stały adres IP serwera. 

2.4.1. Instalacja wersji serwerowej 
Najpierw zawsze instaluje się wersję serwerową. Instalacja przebiega 

tak samo, jak w przypadku wersji jednostanowiskowej, z tą różnicą, 
że po zakooczeniu instalacji wersji serwerowej programu instalacyjnego 
automatycznie uruchamia się instalacja serwera Firebird. 

Podczas instalacji serwera Firebird muszą byd włączone opcje: 

 Superserver; 

 używaj Guardiana; 

 uruchom jako usługa. 
 

Aby serwer Firebird działał poprawnie, na komputerze serwera musi byd 
odblokowany port 3050. 

Po instalacji należy ponownie uruchomid komputer. W przypadku, gdy nie 
jest to możliwe, wystarczy ręcznie uruchomid usługę serwera Firebird (opis 
dostępny jest w instrukcji serwera Firebird). 

Teraz można przystąpid do uruchomienia programu Tachospeed. 
Po uruchomieniu wersji serwerowej pokaże się okno: 
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Dalszy opis instalacji może się różnid, w zależności od wybranych parametrów 
instalacji oraz parametrów sieci. 

Wpisujemy adres internetowy serwera: localhost lub 127.0.0.1, lub inny, 
przypisany do tego komputera. Następnie podajemy ścieżkę do miejsca, gdzie 
zainstalowana jest wersja serwerowa MULTI na serwerze, np.: 

C:\Program files\Infolab\TachoSpeed\ 
Jeżeli zrobiliśmy wszystko poprawnie, program powinien się uruchomid 

i uzyskad dostęp do bazy danych. 

2.4.2. Najczęstsze problemy przy instalacji wersji serwerowej 
Program uruchamia się, ale "nie widzi" bazy (cały czas wyskakuje okno 

ze ścieżką do bazy i adresem serwera): 

 na serwerze jest zainstalowany inny firewall (np. Norton Security), niż 
domyślny; 

 zablokowany port 3050; 

 źle podany adres IP (spacje, kropki, itd.); 

 źle podana ścieżka instalacyjna; 

 wyłączony serwer Firebird (nie działa jako usługa lub jest zatrzymany); 
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 inny program na serwerze ma zainstalowany serwer Firebird lub 
Interbase i blokują one port 3050 i/lub są w starszej wersji (trzeba 
zmienid komputer do instalacji jako serwer lub uruchomid drugi serwer 
Firebird na innym porcie i wpisad ten numer w programie); 

 inna wersja bazy (wersja serwera jest niższa, niż wersja bazy) – problem 
występuje przy próbie przywrócenia starszej wersji programu na nowszą 
bazę danych. 

2.4.3. Instalacja wersji klienckiej 
Instalacja odbywa się tak samo, jak dla wersji jednostanowiskowej programu. 

W odróżnieniu do wersji serwerowej, nie jest instalowany serwer Firebird. 
Po instalacji nie jest konieczne restartowanie komputera – od razu 

uruchamiamy program. Po uruchomieniu pojawia się okno do wpisania adresu 
IP oraz ścieżki dostępu. Wpisujemy adres IP serwera oraz ścieżkę, gdzie 
zainstalowany jest program na serwerze, np.: 

C:\Program files\Infolab\TachoSpeed\ 
Jeżeli zrobiliśmy wszystko poprawnie, program powinien się uruchomid 

i uzyskad dostęp do bazy danych. 

2.4.4. Najczęstsze problemy przy instalacja wersji klienckiej 
Program uruchamia się, ale "nie widzi" bazy (cały czas wyskakuje okno 

ze ścieżką do bazy i adresem serwera): 

 firewall zainstalowany na komputerze klienckim, który blokuje 
programowi Tachospeed łączenie się z serwerem na porcie 3050; 

 źle podany adres IP serwera (spacje, kropki, itd., błędny adres); 

 źle podana ścieżka – błędem jest udostępnianie katalogu i podawanie 
go jako ścieżki; to ma byd ścieżka na serwerze, czyli taka, jaka była 
wpisana na serwerze; 

 problem typowo sieciowy – brak połączenia do sieci, w której jest serwer; 
źle skonfigurowana karta sieciowa, itd.; 

 problem typowo sprzętowy – niedziałająca karta sieciowa, wyciągnięty 
przewód sieciowy, wyłączony router, itd. 

Inna wersja bazy (wersja klienta jest niższa, niż wersja bazy) – problem 
występuje przy próbie przywrócenia starszej wersji programu na nowszą bazę 
danych zainstalowaną na serwerze. 
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3. Pierwsze kroki w programie 
 

Ekran główny programu Tachospeed składa się z trzech części: 

 pasek menu; 

 pasek przycisków szybkiego dostępu; 

 częśd wprowadzania i przeglądania danych. 
 

Jeśli moduł cyfrowy został zaktywowany, można przełączad się pomiędzy 
dwoma widokami, tj. między widokiem analogowym a cyfrowym. Standardowo 
dostępny jest tylko widok analogowy, umożliwiający wprowadzanie tarczek. 

Widok cyfrowy służy do przeglądania danych z karty kierowcy 
oraz tachografu cyfrowego. Umożliwia też szybkie pobieranie danych oraz 
importowanie je do bazy danych. 

3.1. Ekran powitalny programu 

Po uruchomieniu programu pojawia się ekran powitalny. Umożliwia on szybki 
dostęp do najczęściej używanych funkcji programu. 
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Ekran można ponownie wywoład z menu Zarządzanie/Ekran powitalny. Ekran 
pojawia się przy każdym uruchomieniu programu. Jeżeli nie chcemy, aby 
ekran pojawiał się, w lewym dolnym rogu ekranu powitalnego należy zaznaczyd 
opcję Nie pokazuj więcej tego okna. 

3.2. Ekran główny widoku analogowego 

 

 

3.3. Przyciski szybkiego dostępu w widoku analogowym 

Przyciski szybkiego dostępu umożliwiają szybki dostęp do najczęściej 
używanych funkcji w widoku analogowym. Poniżej znajduje się lista wszystkich 
przycisków wraz z odpowiadającymi im funkcjami. 
 

 

Przełączanie pomiędzy widokiem analogowym (tarczki) 
i cyfrowym (dane z karty i tachografu cyfrowego) 

 

Skanowanie tarczek tachografów 
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Wczytanie/Otwieranie zeskanowanych tarcz 

 

Przeglądanie wykresówek zapisanych w bazie 

 

Przesunięcie środka tarczy w dół (wciśnij SHIFT, aby przesuwad 
środek szybciej) 

 

Przesunięcie środka tarczy w górę (wciśnij SHIFT, aby przesuwad 
środek szybciej) 

 

Przesunięcie środka tarczy w lewo (wciśnij SHIFT, aby przesuwad 
środek szybciej) 

 

Przesunięcie środka tarczy w prawo (wciśnij SHIFT, aby 
przesuwad środek szybciej) 

 

Zmniejszanie promienia koła odczytującego czas 

 

Zwiększanie promienia koła odczytującego czas 

 

Szybki dostęp do raportu ewidencyjnego 

 

Szybki dostęp do raportu ITD 

  
Szybki dostęp do przeglądu aktywności kierowców 

 

Plik pomocy w formie elektronicznej (do przeglądania pomocy 
potrzebny jest program do odczytywania plików w formacie PDF, 
np. Acrobat Reader lub Foxit Reader) 
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3.4. Ekran główny widoku cyfrowego 

 

 

3.5. Przyciski szybkiego dostępu w widoku cyfrowym 

Przyciski szybkiego dostępu umożliwiają szybki dostęp do najczęściej 
używanych funkcji w widoku analogowym. Poniżej znajduje się lista wszystkich 
przycisków wraz z odpowiadającymi im funkcjami. 
 

 

Przełączanie pomiędzy widokiem analogowym (tarczki) 
a cyfrowym (dane z karty i tachografu cyfrowego) 

 

Import danych cyfrowych z pliku 

 

Import danych cyfrowych z kart kierowców 

 

Import danych z tachografu cyfrowego 
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Podgląd plików cyfrowych 

 

Przyporządkowywanie danych cyfrowych 

 

Widok kalendarza do wydruku 

 

Raport dzienny do wydruku 

 

Wykres prędkości pojazdu z ostatnich 24 godzin 

 

Szybki dostęp do raportu ewidencyjnego 

 

Szybki dostęp do raportu ITD 

  
Szybki dostęp do przeglądu aktywności kierowców 

 

Plik pomocy w formie elektronicznej (do przeglądania pomocy 
potrzebny jest program do odczytywania plików w formacie PDF, 
np. Acrobat Reader lub Foxit Reader) 

3.6. Pasek menu programu Tachospeed 

Pasek menu programu Tachospeed jest identyczny dla widoku cyfrowego 
i analogowego. Na pasku znajdziemy dostęp do wszystkich funkcji programu. 
 

 
 

Wygląd paska może się różnid, w zależności od posiadanych modułów i wersji 
językowej. 
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3.7. Wybór bazy w wersji bez ograniczeń 

W przypadku posiadania programu z licencją bez ograniczeo (wersja MAX 
w oficjalnym cenniku) istnieje możliwośd wybrania bazy danych na początku 
programu. Umożliwia to pracę z kilkoma firmami (np. w przypadku rozliczania 
firm w biurze rachunkowym). Dane znajdujące się w jednej bazie danych nie mają 
wpływu na dane w innej bazie. W tej sytuacji, gdy rozliczamy kierowcę, który 
pracuje w dwóch firmach, możemy dodad go do dwóch baz danych i rozliczyd 
go oddzielnie dla każdej z firm. 
 

 
 

Przyciskiem Otwórz bazę otwieramy bazę, która zaznaczona jest na liście 
dostępnych baz danych. Przycisk Nowa baza służy do utworzenia nowej bazy 
danych. Baza po utworzeniu jest pusta. 

Przycisk Wyszukaj bazę umożliwia dodanie do listy dostępnych baz danych 
bazy danych, która została już wcześniej utworzona. Może to byd kopia zapasowa 
lub baza danych innego klienta. Po wyszukaniu pliku z rozszerzeniem GDB jest 
on dodawany na listę dostępnych baz danych. 



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 32 

Przycisk Usuo służy do usunięcia wybranej bazy z listy dostępnych baz 
danych. Po wybraniu tej opcji program pyta, czy chcemy jednocześnie usunąd plik 
bazy danych. 

Usunięcie pliku bazy danych jest nieodwracalne! Zalecane jest 
wykonywanie kopii zapasowych przy bardziej skomplikowanych operacjach 
na bazie. 

Niezależnie od tego zalecane jest wykonywanie kopii zapasowej katalogu 
bazy raz w tygodniu (minimalnie raz w miesiącu). 
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4. Dodawanie, edycja i usuwanie pojazdów, 
kierowców, firm, naczep i miast 

4.1. Menu kierowców 

Poprzez menu Kierowcy mamy dostęp do bazy miejscowości zapisanych 
w wybranej obecnie bazie danych programu. 
 

 

4.1.1. Dodawanie kierowców 
Kierowcę dodajemy, używając przycisku Dodaj w menu Kierowcy. 

Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy wpisad wszystkie dane 
potrzebne do identyfikacji i rozliczenia kierowcy. 
 

 
 

Obowiązkowe pola zaznaczone są pogrubioną czcionką. Jeżeli w bazie danych 
mamy już jakiegoś kontrahenta, możemy przypisad go do danego kierowcy. 
Wymagane jest to przy generowaniu raportów dla wszystkich kierowców danej 
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firmy. Pozostałe pola mogą byd niewypełnione, lecz gdy chcemy korzystad 
ze wszystkich raportów i możliwości programu, zalecane jest wypełnienie 
wszystkich pól. 

Koszt miesięczny to wielkośd określająca miesięczną płacę kierowcy. Pole 
to nie jest obecnie używane w programie. 

Integralną częścią programu jest Przypominacz, którego zadaniem jest 
przypominanie użytkownikowi o zbliżaniu się ważnych dat. Przypominacz został 
szerzej opisany w rozdziale Przypominanie o ważnych terminach. 

Kierowcę możemy też dodad podczas zapisywanie tarczki w bazie za pomocą 
przycisku Dodaj obok pola wyboru Imienia i nazwiska kierowcy. 

W programie Tachospeed nie ma ograniczenia co do ilości wprowadzonych 
kierowców do bazy programu. Ograniczenia dotyczą jedynie ilości 
wprowadzonych pojazdów. 

4.1.2. Przeglądanie i edycja kierowców 
Dane kierowców edytujemy, używając przycisku Przeglądanie i edycja 

w menu Kierowcy. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym możemy zmienid 
wszystkie dane kierowcy, którego wcześniej dodaliśmy do bazy. 
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Po wybraniu kierowcy z listy i wybraniu opcji Tryb edycji możemy zmieniad 
jego dane. Zmiany zapamiętywane są automatycznie. Jeżeli nie wybierzemy 
opcji Tryb edycji, edycja danych nie będzie możliwa i będziemy tylko w trybie 
podglądu danych. Po zaznaczeniu opcji Nieaktywny, kierowca nie będzie się 
pojawiad na liście kierowców w programie podczas dodawania tarczek. Funkcji 
tej możemy użyd, jeżeli dany kierowca nie pracuje już w firmie, ale wciąż musimy 
przechowywad jego dane przez rok. 

4.1.3. Usuwanie kierowców 
Możliwe jest również usuwanie kierowców. Kierowcę usuwamy, używając 

przycisku Usuo w menu Kierowcy. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym 
możemy usunąd kierowcę z bazy. 
 

 
 

Jeśli zapisano już jakieś tarczki z określonym kierowcą, nie jest już możliwe 
jego usunięcie. Jedynie po usunięciu wszystkich tarczek z bazy danego kierowcy 
usunięcie kierowcy jest wykonalne. 

4.2. Menu kontrahentów 

Poprzez menu Kontrahenci mamy dostęp do bazy kontrahentów zapisanych 
w wybranej obecnie bazie danych programu. 
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4.2.1. Dodawanie kontrahentów 
Kontrahenta dodajemy, używając przycisku Dodaj w menu Kontrahenci. 

Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy wpisad wszystkie dane 
potrzebne do identyfikacji kontrahenta. 
 

 
 

Kierowcę dodajemy, używając przycisku Dodaj. Wymagana jest tylko nazwa 
kontrahenta. Lista kontrahentów pojawia się na przykład w raportach zbiorczych 
oraz w dodawaniu i edycji kierowców. 

4.2.2. Przeglądanie i edycja kontrahentów 
Dane kontrahentów edytujemy, używając przycisku Przeglądanie i edycja 

w menu Kontrahenci. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy zmienid 
wszystkie dane kontrahenta, którego wcześniej dodaliśmy do bazy. 
 



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 37 

 
 

Po wybraniu kontrahenta z listy i wybraniu opcji Tryb edycji możemy 
zmieniad jego dane. Zmiany zapamiętywane są automatycznie. Jeżeli nie 
wybierzemy opcji Tryb edycji, edycja danych nie będzie możliwa i będziemy tylko 
w trybie podglądu danych. 

4.2.3. Usuwanie kontrahentów 
Możliwe jest również usuwanie kontrahentów. Kontrahenta usuwamy, 

używając przycisku Usuo w menu Kontrahenci. Po kliknięciu pojawi się okno, 
w którym możemy usunąd kontrahenta z bazy. 
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Jeśli zapisano już jakiegoś kierowcę z określonym kontrahentem, nie jest 

już możliwe jego usunięcie. Usunięcie kontrahenta będzie możliwe jedynie 
po usunięciu wszystkich tarczek z bazy danego kierowcy. 

4.3. Menu samochodów 

Poprzez menu Samochody mamy dostęp do bazy pojazdów zapisanych 
w wybranej obecnie bazie danych programu. 
 

 

4.3.1. Dodawanie samochodów 
Pojazdy dodajemy, używając przycisku Dodaj w menu Pojazdy. Po kliknięciu 

pojawi się okno, w którym możemy wpisad numer rejestracyjny pojazdu oraz 
pozostałe dane identyfikacyjne. 

Po dodaniu pojazdu może byd on przyporządkowany do określonej firmy. Jest 
to potrzebne w przypadku rozliczania czasu pracy kierowców dla kilku 
przewoźników. 
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Okno opcji dodawania pojazdów jest bardziej rozbudowane, niż inne. Składa 
się ono z trzech zakładek: 

 Ogólne – ogólne informacje o pojeździe; 

 Paliwo – dane wykorzystywane w raporcie paliwowym; 

 Terminy – lista ważnych terminów do modułu przypominania 
o ważnych terminach. 

 
Kategorie dotyczące zużycia paliwa i pojemności baku służą do generowania 

raportu paliwowego opartego o tankowanie pojazdów do pełna. Mamy 
możliwośd wypełnienia pięciu pól: 

 Średnie zużycie paliwa; 

 Zużycie paliwa przy pełnym załadunku; 

 Zużycie paliwa bez załadunku; 

 Dodatkowe zużycie paliwa (np. przez agregat chłodniczy); 

 Pojemnośd baku (używane przy tankowaniach do pełna). 
 

Wypełnienie tych pól jest wymagane, jeżeli chcemy poprawnie rozliczyd 
zużycie paliwa w module paliwowym programu Tachospeed. 
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Jeżeli dane nie zostaną wypełnione lub będą wypełnione błędnie, moduł 
paliwowy nie będzie działad prawidłowo. 
 

 
 

Pojazd dodajemy, używając przycisku Dodaj. Wymagany jest tylko numer 
rejestracyjny pojazdu. Podczas dodawania pojazdów należy brad pod uwagę 
wersję programu, jaką posiadamy. W Tachospeed możemy wprowadzid ilośd 
pojazdów uzależnioną od ograniczeo w danej wersji. Ograniczenia dotyczą ilości 
wprowadzonych pojazdów, w zależności od posiadanej wersji programu. 

4.3.2. Przeglądanie i edycja samochodów 
Dane pojazdu edytujemy, używając przycisku Przeglądanie i edycja w menu 

Pojazdy. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym możemy zmienid numer 
rejestracyjny pojazdu oraz inne dane. 

Edycja numerów rejestracyjnych pojazdów pozwala na podmianę pojazdów 
w przypadku wyrejestrowania, rezygnacji z leasingu i innych sytuacjach 
związanych z taborem w firmie. Podczas edycji możemy również zmienid 
wszystkie inne dane, które zostały wprowadzone podczas tworzenia pojazdu 
w bazie. 
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Po wybraniu pojazdu z listy i wybraniu opcji Tryb edycji możemy zmieniad 
jego dane. Zmiany zapamiętywane są automatycznie. Jeżeli nie wybierzemy 
opcji Tryb edycji, edycja danych nie będzie możliwa i będziemy tylko w trybie 
podglądu danych. Po zaznaczeniu opcji Nieaktywny, pojazd nie będzie się 
pojawiad na liście pojazdów w programie podczas dodawania tarczek. Funkcji 
tej możemy użyd, jeżeli danego pojazdu nie ma już w naszej firmie, ale wciąż 
musimy przechowywad jego dane przez rok. 

4.3.3. Usuwanie samochodów 
Możliwe jest również usuwanie pojazdów. Pojazd usuwamy, używając 

przycisku Usuo w menu Pojazdy. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy 
usunąd pojazd z bazy. 
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Jeśli zapisano już jakieś tarczki z określonym pojazdem, nie będzie możliwe 
jego usunięcie. Jedynie po usunięciu wszystkich tarczek z bazy z przypisanym 
pojazdem będziemy mogli usunąd pojazd. 

4.4. Menu naczep 

Poprzez menu Naczepy mamy dostęp do bazy naczep zapisanych w wybranej 
obecnie bazie danych programu. 
 

 

4.4.1. Dodawanie naczep 
Naczepy dodajemy, używając przycisku Dodaj w menu Naczepy. Po kliknięciu 

pojawi się okno, w którym możemy wpisad numer rejestracyjny naczepy oraz 
pozostałe dane identyfikacyjne. 
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Dane wprowadzone w tej zakładce używane są obecnie tylko w raporcie 
przypominania o ważnych terminach. 

4.4.2. Przeglądanie i edycja naczep 
Dane naczepy edytujemy, używając przycisku Przeglądanie i edycja w menu 

Naczepy. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy zmienid numer 
rejestracyjny naczepy oraz inne dane. 
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Po wybraniu naczepy z listy i wybraniu opcji Tryb edycji możemy zmieniad jej 
dane. Zmiany zapamiętywane są automatycznie. Jeżeli nie wybierzemy opcji 
Tryb edycji, edycja danych nie będzie możliwa i będziemy tylko w trybie podglądu 
danych. 

4.4.3. Usuwanie naczep 
Możliwe jest również usuwanie naczep. Naczepę usuwamy, używając 

przycisku Usuo w menu Naczepy. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym 
możemy usunąd naczepę z bazy. 
 

 
 

Jeśli zapisano już jakieś tarczki z określoną naczepą, nie będzie możliwe jej 
usunięcie. Jedynie po usunięciu wszystkich tarczek z bazy z przypisaną naczepą 
usunięcie jej będzie wykonalne. 

4.5. Menu miast 

Poprzez menu Miasta mamy dostęp do bazy miejscowości zapisanych 
w wybranej obecnie bazie danych programu. 
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Podczas pierwszego uruchomienia programu i przy każdym otwarciu pustej 
bazy danych program wgrywa do bazy listę miast odpowiednią dla danej wersji 
językowej. Jej usunięcie jest możliwe w menu Miasta/Czyszczenie bazy miast. 

4.5.1. Dodawanie miast 
Miejscowości dodajemy, używając przycisku Dodaj w menu Miasta. 

Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy wpisad nazwę dodawanej 
miejscowości oraz kraj, w którym jest położona. 
 

 
 

Wybór kraju ma ogromne znaczenie w przypadku rozliczania diet. Jeżeli nie 
rozliczamy diet, możemy pominąd wybór kraju i zostad przy kraju domyślnym. 

Przypisanie miejscowości do danego kraju używane jest przez moduł 
rozliczania diet w celu identyfikacji odpowiedniej diety kierowcy i stawki 
ryczałtowej za nocleg. 

Również podczas wprowadzanie tarczek do bazy program może zapytad 
o to, czy chcemy dodad nową miejscowośd. W przypadku braku miejscowości 
na liście, po wciśnięciu przycisku Zapisz w bazie program poprosi o zapisanie 
nowej miejscowości. 
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Przy wpisywaniu miejscowości włożenia i wyciągnięcia tarczki program 
sugeruje określoną miejscowośd w oknie dodawania miejscowości. 
 

 
 

Miejscowości dodajemy, używając przycisku Dodaj. 

4.5.2. Przeglądanie i edycja miast 
Miejscowości edytujemy, używając przycisku Przeglądanie i edycja w menu 

Miasta. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy zmienid nazwę 
miejscowości i kraj, w którym się ona znajduje. 
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Po wybraniu miejscowości z listy i wybraniu opcji Tryb edycji możemy 
wprowadzid nową nazwę miasta lub zmienid kraj położenia. 

Możliwośd ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wprowadzoną 
do bazy miejscowośd błędnie przyporządkowaliśmy do danego kraju. 

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Jeżeli nie wybierzemy opcji Tryb 
edycji, edycja danych nie będzie możliwa i będziemy tylko w trybie podglądu 
danych. 

4.5.3. Usuwanie miast 
Miejscowości usuwamy, używając przycisku Usuo w menu Miasta. 

Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy usunąd nazwę miejscowości 
z bazy. 
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Usuwanie miast jest możliwe tylko w przypadku, gdy dana miejscowośd nie 
została zapisana w bazie. Jeśli mimo to chcemy ją usunąd lub zmienid, należy 
przejśd do opcji Przeglądanie i edycja. 

4.5.4. Usuwanie wszystkich miast 
W programie istnieje możliwośd usunięcia wszystkich miast z bazy. Jest ona 

przydatna wtedy, gdy jeździmy na stałych trasach i sami wolimy wpisad 
miejscowości do bazy danych. Wszystkie miasta można usunąd funkcją 
Czyszczenie bazy miast w menu Miasta. 
 

 
 

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy do programu nie wprowadzono 
żadnej tarczki. Jeżeli do programu wprowadzono przynajmniej jedną tarczę, 
wyczyszczenie bazy miast nie będzie możliwe. 
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5. Skanowanie tarczek i kalibracja skanera 
 

Pracę z programem rozpoczyna się od przeskanowania określonej ilości 
(od 1 do 6) tarczek. Przed skanowaniem tarczek należy upewnid się, czy skaner 
posiada czarną klapę od wewnątrz. Aby tarczki mogły byd odpowiednio 
zeskanowane, tło skanowania musi byd czarne. 
 

 
 

W przypadku skanerów z białą klapką od wewnątrz prostym rozwiązaniem 
może się okazad czarna kartka papieru formatu A4, którą należy nałożyd 
na skanowane tarczki. Można również przymocowad na stałe czarną kartkę 
do wewnętrznej strony skanera. W przypadku skanera Plustek OpticSlim 1200 nie 
ma potrzeby wykonywania powyższych operacji. 

5.1. Układanie tarczek na skanerze płaskim 

Najczęściej skanuje się 6 tarczek jednego kierowcy jednocześnie, ponieważ 
pozwala to na dokonanie analizy czasu pracy całego tygodnia. Tarczki należy 
ułożyd na skanerze według podanego schematu. 
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Przykładowo, chcąc przeskanowad jedną tarczkę, należy ustawid 

ją na skanerze w dolnym lewym rogu tzw. „łezką” w prawo, poczynając od belki 
skanującej na dole skanera (w przypadku skanera Canon Lide 25 oraz Plustek 
OpticSlim 1200). W innym przypadku będzie to pozycja odwrotna, czyli górny 
lewy róg z „łezką” skierowaną w lewo (dla skanerów z belką skanującą u góry 
skanera). 

Aby wprowadzid jednocześnie trzy wykresówki, należy ustawid na skanerze 
w następujący sposób: 
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5.2. Ustawienia skanera 

W przypadku, gdy do komputera podłączone są dwa skanery lub więcej, 
w ustawieniach należy wybrad ten, za pomocą którego skanowane będą tarczki. 
Takiego wyboru można dokonad podczas każdego skanowania. Należy pamiętad 
o wybraniu odpowiedniego skanera w polu Wybór skanera. Jeżeli w polu tym nie 
można wybrad żadnego urządzenia, oznacza to, że skaner nie został poprawnie 
zainstalowany, jest odłączony lub port USB, do którego jest podłączony, został 
uszkodzony. 
 

 
 

W ustawieniach skanera należy ustawid wartośd DPI na poziomie 300, 
Jasnośd należy ustawid na poziomie ok. -150, natomiast Czułośd na poziomie 150 
do 170. Ponadto należy upewnid się, czy opcja Pokaż okno dialogowe skanera 
jest odznaczona. 
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5.3. Skanowanie tarczek 

Skanowanie tarczek rozpocząd można poprzez kliknięcie przycisku: 
 

 
 

Przycisk ten znajduje się na głównym pasku narzędzi. Można też wybrad 
tę czynnośd poprzez wybranie na pasku menu Tarcze/Skanuj tarczki. 
Po uruchomieniu skanowania tarczek należy określid ilośd skanowanych tarczek. 
Maksymalna i również zalecana ilośd tarczek wynosi 6. Jednakże poprzez 
zaznaczenie opcji „Dodaj tarczkę postojową” możliwe jest przeanalizowanie 
całego tygodnia pracy kierowcy (7 dni). 

Skanowanie tarczek rozpoczyna się po kliknięciu w przycisk Skanuj. Jeżeli 
zaznaczono opcję Pokaż okno dialogowe skanera, to przed rozpoczęciem 
skanowania pojawi się okno domyślnego oprogramowania dla skanera 
wybranego w opcjach. 

Podczas skanowania tarczek, w celu uzyskania dokładniejszego obrazu 
tarczki, należy przyłożyd dłoo do klapy skanera i lekko ją przycisnąd. Podczas 
skanowania tarcz najlepiej jest ułożyd tarczki według dat, rozpoczynając 
od najwcześniejszej, wraz z zaznaczeniem opcji Dodaj tarczkę postojową. 
Usprawnia to dalszą pracę z programem, gdyż pewne dane, tj. daty oraz stan 
licznika, zmieniane są automatycznie przez program. 

Zeskanowane tarczki pojawiają się w lewym oknie programu, co umożliwia 
odczytanie i rozpoczęcie analizy poszczególnych tarczek. 

W przypadku skanowania tarczek o wykresie schodkowym należy zaznaczyd 
opcję Tarcza schodkowa i ułożyd maksymalnie 4 tarczki w skanerze. Przed 
skanowaniem tarczek możliwe jest wybranie opcji Inwersja kolorów. Ta opcja jest 
szczególnie przydatna w przypadku używania niekompatybilnych oraz starszych 
modeli skanerów, których kolory ulegają odwróceniu (z białego na czarny 
i z czarnego na biały). Zaznaczenie tej opcji powoduje odwrócenie kolorów, aby 
możliwa była dalsza współpraca z programem. 

Zaznaczenie opcji Zapisywanie do pliku umożliwia tworzenie ze skanowanych 
tarczek plików w formacie BMP, które mogą byd przechowywane na dysku 
twardym. Zaleca się zaznaczenie tej opcji w celu przechowywania obrazów 
tarczek w poszczególnych katalogach. Zapisane tarczki mogą byd użyte 
do ponownego odczytu. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy podawad 
nazwy plików. 
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5.4. Kalibracja skanera 

Po zainstalowaniu sterowników skanera i wybraniu odpowiedniego modelu 
w opcjach należy przeprowadzid kalibrację skanera. W celu sprawdzenia 
poprawności ustawieo skanera należy wyłączyd odczyt (w menu podręcznym) 
oraz przybliżyd obraz tarczki (menu podręczne) w rejonie „żandarmów” 
rejestrujących przejechane kilometry. 
 

 
 

Poprawnośd ustawieo skanera weryfikuje się w obszarze „żandarmów” 
rejestrujących ilośd przejechanych kilometrów. Jeśli jest tam linia ciągła 
(rysunek A), to ustawienia są poprawne. 
 

 
Rysunek A      Rysunek B 

 
Jeśli natomiast linia jest przerywana (rysunek B), należy wrócid 

do ustawieo skanera i zmniejszad Jasnośd o 10 jednostek lub zwiększad Czułośd 
o 5 jednostek, aż do uzyskania pożądanego obrazu tarczki. 
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6. Praca z tarczkami 
 

Po zeskanowaniu tarczek pojawiają się one w widoku głównym w pasku 
po lewej stronie: 

 
 

Tarcza obramowana na czerwono oznacza wybraną tarczę, która poddawana 
jest obecnie analizie. Po wybraniu tarczy z listy po lewej stronie jej powiększony 
obraz pojawia się na środkowym ekranie, po czym następuje automatyczna 
analiza wykresówki. 

6.1. Odczyt tarczek z pliku 

Dzięki zapisywaniu plików z obrazami tarczek tachografów na dysku twardym 
możliwe jest ponowne otworzenie tarczy bez konieczności skanowania 
za pomocą przycisku: 

lub wybranie z menu opcji Tarcze/Wczytanie tarczy z pliku. 
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Możliwe jest zaznaczenie większej ilości tarczek, które pojawią się w lewym 
oknie – tak, jakby zostały od nowa zeskanowane. 
 

 
 

Widok okna może różnid się od podanego, w zależności od używanego 
systemu operacyjnego. 

Poprzez zaznaczenie określonej tarczki (lub tarczek) program przystąpi 
do automatycznego odczytu czasu pracy kierowcy i przebytych kilometrów. 

Opcja Tarcze/Wczytaj sześd tarczek z pliku powoduje wczytanie 
zeskanowanych sześciu tarczek, zapisanych jako obrazek o formacie A4. Dzięki 
tej opcji możliwe jest skanowanie tarczek na innym stanowisku komputerowym 
i przesyłanie ich drogą mailową lub siecią wewnętrzną w firmie do stanowiska 
z programem Tachospeed. Dzięki tej opcji kilka osób może skanowad tarcze, 
a jedna będzie je wprowadzad do programu. W tym przypadku wymagana jest 
tylko jedna licencja na program, co może znacznie obniżyd koszty zakupu 
programu. 

6.2. Automatyczna analiza wykresówek 

Głównym celem programu jest przyspieszenie odczytu wykresówek. 
Przedstawimy teraz, w jaki sposób program „zamienia” zwykły obraz wykresówki 
w czytelne dane, które umożliwiają późniejsze tworzenie raportów. 
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Program automatycznie wykrywa okresy poszczególnych stanów jazdy, innej 
pracy, gotowości czy postoju zaraz po zeskanowaniu lub otwarciu tarczki z pliku. 
Odczyt następuje automatycznie i dotyczy tarczki, która obramowana jest 
na czerwono. Szczegółowy wynik odczytu pojawia się w tabelce Odczyty: 
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Tabela Odczyty obejmuje rozpoczęcie i zakooczenie poszczególnych stanów 
tachografu, czas ich trwania, rodzaj oraz ilośd przejechanych kilometrów 
na danym odcinku tarczy. W przypadku, gdy program automatycznie nie jest 
w stanie znaleźd środka tarczy, należy posłużyd się przyciskami: 
 

 
 

Ich opis znajdziemy w rozdziale Przyciski szybkiego dostępu w widoku 
analogowym. Poprawne odczytanie środka tarczy ma wpływ na odczytane 
aktywności i przebyte kilometry. Jeżeli odnalezienie środka staje się zbyt trudne 
należy przejśd do ręcznego skorygowania danych opisanego w rozdziale Korekta 
danych odczytanych automatycznie z tarczki. 
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6.3. Ustawienia opcji odczytu 

W ustawieniach możliwe jest ustalenie minimalnych wartości odczytu dla 
jazdy, pracy innej, gotowości oraz postoju. Przy minimalnych ustawieniach, 
tj. po 1-szej minucie dla każdej pozycji, program odczytuje wszystkie stany 
tachografu trwające co najmniej jedną minutę. 
 

 
 

Wadą takiego ustawienia jest odczytywanie przez program pewnych stałych 
punktów tarczki, dlatego też zaleca się ustawienia odpowiednio 1, 5, 10, 5. 

W programie możliwe jest określenie długości promienia okręgu 
odczytującego poszczególne stany tachografów. Jeśli przy odczycie tarczki 
za każdym razem musimy korygowad promieo odczytu, należy na stałe zmienid 
tę wartośd. Taka koniecznośd występuje przykładowo dla tachografów i tarczek 
ACTIA/POLTIK. 
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W przypadku, gdy większośd tras, którymi poruszają się kierowcy, jest 
w obrębie bazy i miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, miejsce włożenia 
i wyłożenia tarczki jest zawsze takie samo, możliwe jest określenie domyślnego 
miasta, które pojawiad się będzie przy każdej tarczce. Odpowiednie określenie 
miast włożenia i wyciągnięcia tarczek jest potrzebne do rozliczania diet 
kierowców. Jeśli program Tachospeed nie będzie używany do rozliczania podróży 
służbowych kierowców, można również wprowadzid w ustawieniach Domyślne 
miasto. 

6.4. Korekta danych odczytanych automatycznie z tarczki 

Czasami może zdarzyd się, że program błędnie odczyta niektóre dane 
z tarczki. Powodem może byd źle skalibrowany skaner lub zniszczona/zarysowana 
tarczka. W przypadku, gdy tarcza jest zabrudzona lub niepoprawnie 
zeskanowana, mogą wystąpid problemy z poprawnym odczytem tarcz. Istnieje 
szereg możliwości ominięcia tego problemu. W programie Tachospeed mamy 
możliwośd wprowadzenia korekt źle odczytanej tarczki. 

6.4.1. Zmiana położenia środka tarczki 
Aby odczyt tarczki był prawidłowy, czasami trzeba ręcznie ustawid środkowy 

okrąg. Powinien on znajdowad się w następującej pozycji: 

 

 Do zmiany położenia środka służą przyciski: 
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6.4.2. Zmiana promienia okręgu odczytującego aktywności 
W przypadku, gdy aktywności na tarczce nie znajdują się pomiędzy dwoma 

czerwonymi okręgami, konieczne może byd ręczne zmniejszenie lub zwiększenie 
ich promienia. 
 

 
 

Można zmodyfikowad promieo okręgu odczytującego czas pracy przy użyciu 
przycisków: 

 

6.4.3. Zmiana położenia godziny 12 
Tachospeed automatycznie wyszukuje na tarczce godzinę 12-tą, która jest 

zaznaczona niebieską ciągłą linią. 
 

 
 

Aby skorygowad godzinę 12-tą na tarczce, należy najechad wskaźnikiem 
myszki na niebieską linię i przeciągad ją wedle uznania. Pozycja godziny 12-tej 
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uzależnia pojawiające się wartości godzin i minut na zegarku w lewym górnym 
rogu centralnego okienka oraz w zakładce Odczyty. 
 

 

6.4.4. Zmiana godziny włożenia tarczy 
Niezwykle ważnym jest ustalenie punktu włożenia tarczki. Ciemnozielona 

linia służy do oznaczenia czasu włożenia tarczki. Położenie tej linii na tarczce 
wpływa na rzeczywiste daty zarejestrowanych zdarzeo. 

Przykładowo, jeśli tarczka ma wypisane daty włożenia 3.06.2006, 
a wyciągnięcia tarczki 4.06.2006, to w przypadku, gdy zaznaczymy włożenie 
tarczki przed 24:00 na tarczce, to całe zdarzenie transportowe odbywa się 
4 czerwca (w tym przypadku zaznaczono włożenie tarczki o 23:56). 
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Dlatego też zalecane jest, aby kierowcy zapisywali na odwrocie tarczek 
godzinę włożenia tarczki w celu szybszej identyfikacji miejsca włożenia 
na tarczce. Pozycja ciemnozielonej linii włożenia tarczki wpływa na początek 
i zakooczenie danego zadania transportowego na danej tarczce. Zielona linia 
biegnąca wokół tarczki oznacza początek i koniec pracy kierowcy, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. 
 

 
 

Podczas edycji obrazu tarczki można włączyd automatyczne ustawianie 
początku dnia pracy kierowcy w Ustawieniach w zakładce Opcje odczytu, poprzez 
zaznaczenie opcji Automatycznie szukaj początku. W programie początek dnia 
pracy kierowcy wraz z linią włożenia tarczki ustawiany jest automatycznie 
po najdłuższym nieprzerwanym odpoczynku. Automatyczne wyznaczanie 
oznacza, że czasem konieczna jest ręczna korekta momentu włożenia tarczki. 

W sytuacji, gdy początek dnia nastąpił w innym momencie tarczki, należy 
odpowiednio ustawid ciemnozieloną linię w miejscu włożenia tarczki. Odbywa się 
to tak samo, jak w przypadku wyszukiwania godziny 12, czyli poprzez najechanie 
wskaźnikiem myszki na zieloną linię i przeciągnięcie jej wedle uznania. 

Dostęp do szybkiego ustawienia tarczki jest możliwy poprzez kliknięcie 
prawym przyciskiem myszy poza okręgiem wykrytych aktywności na tarczce 
i wybraniu opcji Włożenie tarczki. Godzina włożenia tarczki zostanie ustawiona 
na godzinę, która widoczna jest na zegarze w lewym górnym rogu tarczy. 
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W przypadku, gdy wygenerowane raporty tygodniowe i dwutygodniowe nie 
są zgodne ze stanem rzeczywistym, należy pamiętad o ustalaniu stanu 
początkowego. 

6.5. Edycja aktywności (podręczne menu) 

W niektórych przypadkach niezbędne jest dokonanie pewnych zmian 
dotyczących czasu pracy kierowcy. Wszelkie modyfikacje możliwe są dzięki 
zaznaczeniu wycinka tarczki i uruchomieniu podręcznego menu. 
 

 
 

Opcja Zmieo na postój pozwala na szybką zmianę wybranej aktywności 
na postój. Poprzez wybranie opcji Dołącz do następnego i Dołącz 
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do poprzedniego możliwe jest usuwanie określonych wycinków. Odwrotną 
funkcję spełnia komenda Podziel, dzięki której możliwe jest podzielenie 
określonego wycinka na dwie równe części. 

Funkcja Kilka pojazdów na tarczce umożliwia wprowadzenie kilku pojazdów 
na tarczce w sytuacji, gdy kierowca używał tarczki w kilku pojazdach. Funkcja 
ta zostanie omówiona w późniejszym rozdziale przy okazji wprowadzania tarcz. 

Funkcja Przekroczenie granicy pozwala na określenie czasu, kiedy kierowca 
przekroczył granicę. Użycie tej funkcji jest przydatne tylko wtedy, gdy 
wykonujemy transporty międzynarodowe i chcemy rozliczad diety programem 
Tachospeed. Rozliczanie diet omówione jest w rozdziale Rozliczanie diet 
i delegacji. 

Przy niedokładnym odczycie tarczki możliwa jest zmiana stanu odczytu 
danego wycinka – Zmieo stan oraz wstawienie wycinka poprzez użycie komendy 
Wstaw. 
 

 
 

 
 

W przypadku, gdy kierowca nieumiejętnie używa selektora tachografu, 
pomocną funkcją jest Zmiana wszystkich stanów. 
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Zalecane jest, aby kierowcy „jeździli na łóżku”, tak aby uniknąd kar 
za powyższą sytuację. 

Przyciski szybkiego dostępu, które możemy znaleźd w prawym górnym rogu 
tarczki, pozwalają na szybką zamianę wszystkich okresów gotowości i/lub pracy 
innej na postój. 

 
 

Umożliwia to na przykład szybkie usunięcie krótkich gotowości i czasów 
pracy. Gdy kierowca nie używał poprawnie selektora, możemy dzięki nim 
poprawnie rozliczyd czas pracy bez konieczności pojedynczego zmieniania 
okresów. 

To samo podręczne menu jest dostępne z poziomu tabeli aktywności. Jeżeli 
okres jest zbyt cienki, aby znaleźd go na tarczce, można łatwo go odnaleźd 
w tabeli: 
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Jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy na tarczce poza promieniem 
wykrytych aktywności, pojawi się inne menu: 
 

 
 

Możemy znaleźd tutaj opcje, które umożliwią odszukanie środka tarczki 
i ponownego odczytu aktywności. W przypadku, gdy wprowadziliśmy zbyt wiele 
zmian na tarczce, program dokona ponownie automatycznego odczytu. 

6.6. Edycja aktywności (ikony szybkiej zmiany trybu) 

W lewym dolnym rogu widoku tarczki widoczne są ikony szybkiej zmiany 
trybów. 

 
 

Ikony reprezentują po kolei (od lewej): jazdę, pracę inną, gotowośd i postój. 
Po kliknięciu w jakąkolwiek z nich jeden raz, ikona zaznacza się. Oznacza 
to, że właśnie wybraliśmy dany tryb do wstawienia na tarczy. Teraz wystarczy 
kliknąd raz na tarczy, aby wybrad godzinę rozpoczęcia aktywności i drugi raz, aby 
wybrad godzinę zakooczenia. 

Ta więc, aby np. wstawid tryb jazdy od godz. 13:00 do 14:15, należy kliknąd 
raz w ikonę jazdy, kliknąd raz na tarczę na godzinie 13:00 oraz kliknąd raz 
na tarczy na godzinie 14:15. Okres powinien pojawid się na tarczy. 

Wstawianie okresów jest tutaj identyczne, jak wstawianie okresów w oknie 
przeglądania i edycji wykresówek. 
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6.7. Edycja przebytych kilometrów 

Poniżej głównego okna programu znajduje się okno z graficznym 
przedstawieniem ilości przebytych kilometrów w formie pików bądź też 
sierżantów. Każda linia od dolnego do górnego wierzchołka to 5 przejechanych 
kilometrów. Aby przejśd do trybu edycyjnego, należy włączyd przycisk w prawym 
dolnym rogu okienka: 
 

 

Następnie można przejśd do dodawania i odejmowania przejechanych 
kilometrów. Edycja odbywa się poprzez kliknięcie w wybranym miejscu na linii 
kilometrów. Kliknięcie na pasku w danym miejscu powoduje wyświetlenie 
czerwonej kreseczki i zliczenie 5 kilometrów. Kolejne kliknięcie w to samo miejsce 
usuwa kreskę i odejmuje 5 kilometrów. Kliknąd można tylko w te miejsca, które 
w odczytach oznaczone są jako tryb jazdy. 
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7. Wprowadzanie tarczek do bazy 
 

Odczytanie wszystkich aktywności na tarczce nie jest jednoznaczne 
z zapisaniem ich w bazie danych programu. Tylko tarczki zapisane w bazie służą 
do wygenerowanie raportów. Do wprowadzenia danych z tarczki i zapisania ich 
w bazie służy okno opcji po prawej stronie okna widoku analogowego. 

Tak więc, aby po skanowaniu tarcz wprowadzid dane kierowcy, samochodu, 
datę i stany licznika kilometrów, należy przejśd do okna Dane. 

 
 

Zalecane jest, aby przed skanowaniem posortowad tarczki jednego 
kierowcy od najstarszej do najwcześniejszej w danym okresie, czyli przykładowo 
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od poniedziałku do niedzieli w danym tygodniu. W przypadku skanowania tarczek 
z podwójnej ekipy zalecane jest wprowadzanie danych „parami”. W tym 
przypadku należy zaznaczyd opcję Dwóch, tak aby wprowadzane dane kopiowały 
się dla drugiego kierowcy. 

W zakładce Dane możemy wybrad kierowcę, pojazd, miejsce włożenia 
i wyciągnięcia tarczki, naczepę, stan początkowy licznika oraz stan koocowy. 
Wszystkie te dane możemy znaleźd na tarczce. Z pól wyboru możemy wybrad 
tylko tych kierowców i tylko te pojazdy/naczepy, które już wprowadziliśmy 
do bazy danych programu. Jeżeli jakiegoś kierowcy nie ma na liście, możemy 
go dodad, używając do tego przycisku Dodaj. 

Oprócz tych danych możemy wpisad uwagi dla danej tarczki. Czasami istnieje 
potrzeba dodania takich uwag, np. kiedy kierowca z tyłu tarczki napisał powód, 
z którego powstało wykroczenie. Poniżej pola Uwagi znajduje się lista 
przykładowych uwag, które możemy dodad przyciskiem „+”. 

Jeżeli kierowca jeździ cały czas na tej samej trasie, możemy zaznaczyd opcję 
Zapamiętaj. Po zapisaniu tarczki do bazy, nazwy miejscowości pozostaną 
w polach edycyjnych. 

W celu łatwiejszego odczytu danych zapisanych przez kierowcę na tarczce 
istnieje możliwośd powiększenia tarczki, poprzez użycia przycisku scroll (kółka) 
myszki, dzięki przyciskom znajdującym się w prawym dolnym rogu 
 

 
 

lub poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki, po którym rozwija się menu: 
 

 
 

Oprócz powiększania i pomniejszania obrazu tarczki w tym menu, istnieje 
możliwośd wyboru ponownego szukania środka tarczki, ponownego odczytu 
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tarczki oraz wycentrowania obrazu. Praktyczną opcją jest również Wyłącz/Włącz 
odczyt w celu zweryfikowania dokładności skanowania. 

Po prawej stronie zakładki Odczyty znajduje się zakładka Dane, w której 
wpisuje się dane kierowcy, miejsce oraz datę włożenia i wyłożenia tarczki, stany 
liczników oraz numer rejestracyjny pojazdu. 

Po przejściu na zakładkę Podsumowanie możemy zobaczyd podstawowe 
dane statystyczne danej tarczki. 
 

 
 

Po uzupełnieniu Stanu koocowego licznika oraz Stanu początkowego licznika, 
które powinny byd zapisane na każdej tarczce przez kierowcę, możemy sprawdzid 
zsumowane czasy pracy, postoju, gotowości i jazdy oraz przebytych kilometrów 
w okienku Podsumowanie. 

Program zlicza całkowity czas jazdy, pracy, gotowości i postoju w danym 
dniu. Należy mied na uwadze, że czas postoju nie jest czasem odpoczynku, co jest 
uwzględnione w raportach kontrolnych czasu pracy. Czas odpoczynku to każdy 
postój powyżej 1 godziny. 

Na podstawie tych danych możemy sprawdzid, czy odczyt tarczki odbył się 
prawidłowo. Dostajemy też szybką informacje o czasie pracy kierowcy w danej 
dobie bez zapisywania tarczki do bazy. 



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 71 

Czasy przedstawione w podsumowaniu nie są równoważne z czasem pracy 
kierowcy w danej dobie pracowniczej według przepisów prawa pracy. Przepisy 
te różnią się w zależności od kraju. 

Przycisk Zrównaj służy do niwelowania odchylenia Przebytych kilometrów 
i Kilometrów odczytanych z tarczy. Różnice mogą wynikad z błędów w odczycie, 
z podwójnej ekipy lub z prób manipulacji tachografem bądź licznikiem pojazdu. 

W zakładce Podsumowanie znajduje się również interpretacja odczytów 
z danej tarczki, zgodnie z przepisami ustawy AETR oraz Rozporządzenia 561. 

Informacje wskazane we wstępnej interpretacji nie są ostateczne i wynikają 
z interpretacji TYLKO JEDNEJ tarczy. Aby sprawdzid pełną zgodnośd 
z przepisami, należy przeanalizowad przynajmniej dwa tygodnie czasu pracy 
w raporcie kontrolnym. 
 

 
 

Po wciśnięciu przycisku Zapisz w bazie program automatycznie przechodzi 
do odczytu następnej tarczki, a zapisana tarczka jest możliwa do wglądu w bazie 
(Tarcze/Przeglądaj). Jeżeli zaznaczymy opcję Nie usuwaj z listy, tarczka, 
po zapisaniu w bazie, nie zniknie z listy tarczek po lewej stronie. Opcja 
ta przydatna jest w sytuacji, gdy chcemy porównad dane z jednej tarczki z drugą, 
którą chcemy zapisad. 

7.1. Wprowadzanie kilku pojazdów na jednej tarczy 

Czasami istnieje koniecznośd wprowadzenia kilku pojazdów na jednej tarczce. 
Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy jeden kierowca używa tej samej tarczy 
w więcej niż jednym pojeździe. Jeżeli chcemy prawidłowo rozliczyd zużycie paliwa 
dla każdego pojazdu, musimy posłużyd się opcją Kilka pojazdów na jednej tarczce 
w menu podręcznym. 
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Wybieramy na tarczy lub w tabeli Odczyty okres, którego rozpoczęcie 
pokrywa się ze zmianą pojazdu i wybieramy funkcję Kilka pojazdów na tarczce. 
Po wywołaniu tej funkcji otwiera się nowe okno, w którym możemy wybrad nowy 
pojazd i wpisad stany liczników dla tego pojazdu. 
 

 
 

Po kliknięciu w przycisk Dalej nowy pojazd zostanie przypisany dla danej 
tarczki od okresu wybranego wcześniej z wpisanymi stanami licznika. 

Poprawnośd wprowadzonego pojazdu można zweryfikowad w zakładce 
Odczyty, gdzie numer porządkowy pojazdu, którym jechał kierowca, będzie 
widoczny w ostatniej kolumnie. 
 

 
 

Używanie tej opcji jest uzasadnione, jeżeli chcemy kontrolowad zużycie 
paliwa lub używamy Raportu przebiegu pojazdów. W innym przypadku wystarczy 
wybrad w zakładce Dane jeden pojazd, w którym kierowca zaczynał jazdę, 
a pozostałe pojazdy wpisad w uwagach do tarczki. 
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7.2. Wprowadzanie kilku tarczek na jeden dzień 

Podczas wprowadzania tarczek do bazy Tachospeed sprawdza, czy na dany 
dzieo i dany pojazd została już wprowadzona tarczka określonego kierowcy lub 
kierowców. W przypadku, gdy program odszuka w bazie zapisaną tarczkę w tym 
dniu możliwe są następujące sytuacje: 

 podwójna ekipa; 

 jazda zmianowa; 

 kierowca kierował dwoma lub więcej pojazdami danego dnia; 

 kierowca przedstawia więcej niż jedną tarczkę na 24 godziny z danego 
pojazdu. 

 
W zależności od zaistniałej sytuacji, możemy łączyd lub wprowadzad tarcze 

tak, aby były traktowane oddzielnie. 

7.2.1. Podwójna ekipa  
W przypadku jazdy dwóch kierowców, w tachografie powinny byd włożone 

dwie tarczki. Zapis na tych tarczkach dotyczący miejsca włożenia i wyłożenia, dat, 
pojazdu oraz liczników jest identyczny, z wyjątkiem imienia i nazwiska kierowcy. 

W takim wypadku, gdy na jednej z tarcz rejestrowana jest jazda, to drugiemu 
kierowcy rejestruje się stan gotowości. W przypadku tarcz z podwójnej ekipy 
program przy odczycie zlicza jedynie przejechane km danego kierowcy – stąd też 
może pojawid się duże odchylenie w km odczytanych z tarczy i z licznika. 
Odpowiednią akcją jest połączenie tarczek. 

W programie Tachospeed wprowadziliśmy ułatwienie wprowadzania tarcz 
podwójnej ekipy. Tarcze należy posortowad tak, aby były poukładane na zmianę: 
pierwsza tarcza pierwszego kierowcy, pierwsza tarcza drugiego kierowcy, druga 
tarcza pierwszego kierowcy, druga tarcza drugiego kierowcy, trzecia tarcza 
pierwszego kierowcy, trzecia tarcza drugiego kierowcy. Przy takim ustawieniu 
tarcz w oknie po lewej stronie wprowadzanie odbywa się następująco: 

 przy tarczy pierwszego kierowcy włączamy opcję Dwóch w zakładce Dane 
i uzupełniamy wszystkie pozostałe dane w tej zakładce. 
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 po kliknięciu w przycisk Zapisz w bazie opcja dwóch odznacza się 
i możemy wprowadzid tarczkę drugiego kierowcy – ułatwienie w tym 
przypadku polega na tym, że wszystkie dane w zakładce Dane pozostają 
bez zmian, ponieważ tarcza drugiego kierowcy różni się tylko imieniem 
i nazwiskiem kierowcy, i tylko tę informację należy zmienid. 

 

 
 

 po kolejnym kliknięciu w przycisk Zapisz w bazie dane w zakładce 
zmieniają się tak, jak w przypadku wprowadzania pojedynczych tarcz. 
Teraz możemy znowu wprowadzad dane pierwszego kierowcy, 
pamiętając o wciśnięciu przycisku Dwóch. 

7.2.2. Jazda zmianowa 
W tym samym dniu pojazd może byd prowadzony przez kilku kierowców – 

– w takim przypadku nie należy łączyd tych tarczek. 

7.2.3. Jazda kilkoma pojazdami danego dnia 
W tym przypadku kierowca, w okresie nie większym niż 24 godziny, może 

używad w każdym pojeździe tej samej tarczki, zapisując poszczególne stany 
licznika i numer rejestracyjny na odwrocie tarczki. Odpowiednią akcją jest 
połączenie tarczek lub użycie opcji Kilka pojazdów na tarczce przy zapisywaniu 
tarczy. 

7.2.4. Kilka tarczek w ciągu dnia na jednym pojeździe 
Czasami kierowca przedstawia więcej niż jedną tarczkę z danego pojazdu 

w okresie nie większym niż 24 godziny. Ta sytuacja jest nieuzasadnionym użyciem 
większej liczby tarczek i jest karana przez ITD. W programie możemy połączyd 
takie tarczki, aby poprawnie rozliczyd czas pracy kierowcy. 
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8. Przeglądanie i edycja tarczek 
 

Wszystkie dane zapisane w programie przechowywane są w bazie danych. 
Program umożliwia przeglądanie wszystkich wykresówek zapisanych w bazie. 
Wykresówki, które znajdują się w bazie, uwzględniane są do wszystkich 
raportów. Jeżeli nie znajdziemy jakiejś wykresówki w bazie, oznacza to, że nie 
została tam zapisana i nie jest uwzględniana do raportów. Za pomocą przycisku: 
 

 
 

możemy otworzyd okno opcji przeglądania i edycji tarczek. 
 

Przeglądania bazy można dokonad poprzez filtrowanie według nazwiska 
i imienia kierowcy, miejsca wyjazdu, miejsca powrotu, daty wyjazdu i numeru 
rejestracyjnego pojazdu. Przykładowo, aby odnaleźd w bazie wszystkie tarczki 
Dariusza Waty na trasie z miejscem wyjazdu Szczecin, należy zaznaczyd kwadraty 
obok pól Nazwisko i imię kierowcy, Miejsce wyjazdu i wybrad odpowiednie dane. 

 

Filtrowanie bazy rozpocznie się po kliknięciu w przycisk Filtruj. 

 

Po takim przefiltrowaniu bazy możliwe jest porównanie wszystkich 
tarczek na tej trasie dotyczących czasu pracy i przejechanych kilometrów. 
Aby przeglądnąd bazę według następnych kategorii, należy kliknąd w przycisk 
Czyśd filtr i wprowadzid nowe dane do filtra. 
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8.1. Edycja zapisanych wykresówek 

Po wybraniu odpowiedniego rekordu z zapisaną tarczką możliwa jest edycja 
danych zapisanych w zakładce Odczyty oraz Środkowe pole. 
 

 
 

W Środkowym polu możliwa jest zmiana imienia i nazwiska kierowcy, 
miejscowości, dat, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz licznika. Po wszystkich 
zmianach należy wcisnąd przycisk Zapisz. 

8.2. Edycja zapisanych aktywności 

Po dwukrotnym kliknięciu w Odczytach, w kolumnach Od, Do i Stan, możemy 
zmieniad zapisane dane. Po zmianie danych w tych kolumnach możemy powrócid 
do stanu poprzedniego, wciskając przycisk Cofnij zmiany, lub zapisad je w bazie 
po kliknięciu na przycisk Zapisz w bazie. 
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W prawym górnym rogu okna podglądu tarczki mamy możliwośd wstawiania 
określonych trybów pracy na wykresie. 
 

 
 

Każda ikona symbolizuje tryb, który będziemy wstawiad. Są to odpowiednio: 
jazda, praca inna, gotowośd, postój. Wstawianie odbywa się po trzech 
kliknięciach myszką: 

 Pierwsze kliknięcie: Klikamy lewym przyciskiem myszy w wybraną 
ikonę. Tak wybieramy tryb, który będziemy wstawiad. 

 Drugie kliknięcie: Ustawiamy myszkę w wybranym miejscu 
na tarczce. Zegar w lewym górnym rogu wskazuje zaznaczoną 
godzinę. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Wybrana godzina 
będzie godziną rozpoczęcia aktywności wybranej w pierwszym 
kliknięciu. 

 Trzecie kliknięcie: Ustawiamy myszkę w wybranym miejscu 
na tarczce. Zegar w lewym górnym rogu wskazuje zaznaczoną 
godzinę. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Wybrana godzina 
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będzie godziną zakooczenia aktywności wybranej w pierwszym 
kliknięciu. 

 
Aktywnośd pojawia się na wykresie już po trzecim kliknięciu. Wszystkie 

aktywności pomiędzy godziną rozpoczęcia i zakooczenia zostają nadpisane. 
Możemy je przywrócid do stanu poprzedniego, klikając w przycisk Cofnij zmiany, 
lub zapisad je w bazie po kliknięciu w przycisk Zapisz w bazie. 

8.3. Usuwanie zapisanych wykresówek 

Po wybraniu określonego rekordu w bazie możliwe jest jego usunięcie, 
poprzez wciśnięcie prawego przycisku myszki. 
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9. Moduł cyfrowy 
 

Aby przejśd do widoku cyfrowego, należy kliknąd w tę ikonę: 

 

Ikonka modułu cyfrowego jest widoczna tylko po aktywacji modułu 
cyfrowego. Po jej kliknięciu zmienia się całkowicie wygląd ekranu głównego. 
Nastawiony jest on całkowicie na przeglądanie bazy pod kątem wprowadzonych 
danych z kart kierowców oraz tachografu cyfrowego pojazdu. 

9.1. Przeglądanie danych cyfrowych 

Poniższy zrzut ekranu prezentuje wygląd głównego okna podglądu danych 
cyfrowych: 
 

 

Główne zakładki, Kierowca oraz Pojazd, umożliwiają zmianę danych, jakie 
chcemy przeglądad. 

 



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 80 

 

Dane z pojazdu mogą różnid się od danych z karty kierowcy oraz zawierają 
inne dane. Kierowcę lub pojazd wybieramy z pola wyboru zaraz obok zakładek 
Rok, Miesiąc oraz Dzieo. W przypadku podglądu danych z pojazdu mamy 
możliwośd wyboru slotu z tachografu, którego dane chcemy przeglądad. Dane 
rejestrowane w dwóch slotach mogą różnid się od siebie. 

Pośrodku ekranu mamy do dyspozycji kalendarz z zaznaczonymi dniami, 
w których występują jakieś aktywności. Mamy do wyboru trzy widoki: 
 

 Roczny 
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 Miesięczny 

 
 Dzienny 

 
 



 

 
Copyright © 2004-2009 by Infolab                                                           str. 82 

Każdy z widoków prezentuje inną szczegółowośd przedstawianych 
informacji – od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. Widoki 
różnią się od siebie w zależności od tego, czy przeglądamy dane z pojazdu, 
czy z karty kierowcy. 

Na dole ekranu mamy podgląd liniowy wybranego dnia w kalendarzu. 

 

9.2. Repozytorium plików cyfrowych 

Wszystkie pliki zaimportowane do programu przechowywane są w bazie 
danych w niezmienionym formacie DDD. Wszystkie pliki, które 
zaimportowaliśmy, są widoczne w repozytorium plików. Dzięki temu wszystkie 
pliki są zebrane w jednym miejscu i w razie kontroli w firmie mamy do nich szybki 
dostęp. 
 

 
W każdej chwili wszystkie pliki z repozytorium możemy zapisad na dysku 

twardym, wybierając opcję Zapisz wszystkie pliki cyfrowe do katalogu lub Zapisz 
do pliku. 
 

 
 

Pliki możemy zapisywad pojedynczo lub wszystkie naraz. 
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10. Czynności 
 

Poprzez menu Czynności mamy możliwośd wprowadzania i edycji czynności 
kierowców, które nie są ujęte ani na tarczkach, ani na tachografach cyfrowych. 
Pozwala to również na prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, którzy 
nie korzystają z tachografów. Przeglądanie i wprowadzanie tych czynności 
możliwe jest po kliknięciu w Przeglądanie i edycja. 
 

 
 

10.1. Wprowadzanie i edycja czynności dobowych 

Ekran wprowadzania czynności podzielony jest na widok roczny (Widok 

roczny) oraz dzienny (Edycja). 
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Widok roczny służy do wprowadzania czynności, które dotyczą całego dnia. 
Możemy tutaj ustalid, że dany dzieo jest np. dniem wolnym lub że kierowca 
w danym dniu wziął chorobowe. Po zaznaczeniu określonego okresu pod prawym 
przyciskiem myszy otwiera się menu kontekstowe. 
 

 

Teraz wystarczy wybrad odpowiednią aktywnośd, aby wszystkie zaznaczone 
dni otrzymały nowy status w ewidencji. Opcja Wyczyśd zaznaczone dni pozwala 
na przywrócenie statusu dnia do zwykłego, bez aktywności. 

Mamy też możliwośd dodawania godzin pracy. Godziny pracy nie 
są wstawiane w konkretnej godzinie, ale informują moduł ewidencyjny, że w tym 
dniu należy kierowcy doliczyd odpowiednią ilośd godzin do czasu pracy. 

Wszystkie wprowadzone w tym oknie zmiany mają wpływ na raport 
ewidencji czasu pracy i nie są brane pod uwagę w raporcie kontrolnym. 

W widoku rocznym łatwo zauważyd, w jakim dniu mamy dane z kart 
kierowcy, tachografu cyfrowego, tarczek, tarczek postojowych lub wpisów 
manualnych. Legenda dostępna jest pod kalendarzem. 

Aby zapisad wprowadzone czynności do bazy danych, należy kliknąd 
w przycisk Zapisz zmiany. Jeżeli nie zapiszemy zmian, to wszystkie one zostaną 
utracone po zmianie kierowcy lub zamknięciu okna. 

10.2. Wpisy manualne aktywności tachografu 

Ekran wprowadzania wpisów manualnych tachografu różni się od widoku 
rocznego. Po pierwsze, dotyczy on tylko jednej doby. Po drugie, jest 
przedstawiony w czasie UTC. 
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Na tym ekranie możemy wpisywad tryby tachografu. Jest to konieczne, jeżeli 
na przykład nie mamy karty kierowcy ani danych z tachografu cyfrowego 
i dysponujemy jedynie wydrukami z tachografu. Wpisy manualne traktowane 
są w raportach ewidencji oraz kontrolnym na równi z danymi z tarczek, kart 
kierowców i tachografów cyfrowych – są jednak oznaczone, że zostały wpisane 
ręcznie. 

Wszystkie wprowadzone w tym oknie zmiany mają wpływ na raport 
ewidencji czasu pracy oraz na raport kontrolny. 

Również tutaj, aby zapisad wprowadzone czynności do bazy danych, należy 
kliknąd w przycisk Zapisz zmiany. Jeżeli nie zapiszemy zmian, to wszystkie zostaną 
utracone po zmianie kierowcy, dnia lub zamknięciu okna. 
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11. Ewidencja czasu pracy kierowców 
 

Moduł ewidencyjny jest dostępny poprzez menu Raporty/Rozliczenie czasu 
pracy kierowcy/Ewidencja czasu pracy kierowcy. 
 

 
 

Ze względu na różnice w przepisach rozliczania czasu pracy kierowcy 
w różnych krajach, instrukcja do ewidencji dostępna jest w osobnym pliku 
pomocy. 
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12. Moduł kontroli czasu jazdy, przerw 
i odpoczynków (AETR, Rozporządzenie 561) 

 
Moduł kontroli czasu jazdy, przerw i odpoczynków jest dostępny poprzez 

menu Raporty/Raporty kontrolne/Raport kontrolny inspekcji drogowej. 
 

 
 

Ze względu na różnice w interpretacjach przepisów w różnych krajach, 
instrukcja do raportu kontrolnego dostępna jest w osobnym pliku pomocy. 
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13. Moduł paliwowy 
 

Aby uruchomid moduł paliwowy, w menu należy wybrad Paliwo/Rozliczanie 
tankowao. 
 

 

13.1. Dodawanie i edycja tankowań 

Po uruchomieniu raportu pojawi się okno opcji, w którym możemy dodawad 
i usuwad tankowania. 
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Dane widoczne w prawym górnym rogu okna opcji pobierane 
są bezpośrednio z bazy danych pojazdów. Są to dokładnie te dane, które 
wprowadziliśmy podczas dodawania i edycji wybranego pojazdu. 

Aby rozpocząd rozliczanie zużycia paliwa, musimy wybrad odpowiedni pojazd 
oraz okres rozliczeniowy. Po wybraniu okresu rozliczeniowego program pobiera 
dane z bazy o wszystkich tankowaniach z wybranego okresu wprowadzonych 
wcześniej do programu. Tankowania dodajemy przyciskiem Dodaj tankowanie 
lub w menu podręcznym Dodaj tankowanie. Tankowanie usuwamy za pomocą 
opcji Usuo tankowanie w menu podręcznym. 

Aby odpowiednio rozliczyd paliwo kierowcy, niezbędne jest podanie danych 
w kolumnie Licznik i Tankowanie. Pozostałe dane są nieobowiązkowe. Jednak 
na podstawie wszystkich danych możliwe jest wygenerowanie pełnego raportu. 

Jeżeli wypełniamy dane o załadunku, możemy użyd pola Litry na tonę 
załadunku do określenia dodatkowego zużycia paliwa na tonę. 

13.2. Metoda rozliczania paliwa 

Raport zużycia paliwa opiera się o metodę tankowania do pełna. Przy każdym 
tankowaniu kierowca jest zobowiązany do zapisywania ilości litrów 
zatankowanego paliwa i stanu licznika podczas tego tankowania. Na podstawie 
tych danych program oblicza rzeczywiste zużycie paliwa. W tej metodzie pierwsze 
tankowanie (do pełna) stanowi punkt wyjściowy. Metodę obliczenia faktycznego 
zużycia paliwa przedstawia poniższy rysunek. 
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13.3. Raport paliwowy 

Raport paliwowy generuje się z wpisanych danych po kliknięciu w przycisk 
Raport. Jeżeli w bazie danych znajdują się tankowania sprzed wybranego okresu 
rozliczeniowego, możemy je uwzględnid w obliczeniach po wybraniu opcji 
Uwzględnij wcześniejsze tankowanie. 

13.4. Import danych o tankowaniach 

Program umożliwia automatyczny import danych z różnych stacji 
paliwowych. Opcja ta znajduje się w menu Paliwo/Import danych. 
 

 
 

W zależności od wersji językowej programu, liczba dostępnych stacji może się 
różnid lub byd niedostępna. Formaty obsługiwanych plików zależne są od stacji 
paliwowej. 
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14. Rozliczanie diet i delegacji 
 

Moduł rozliczania diet i delegacji jest dostępny poprzez menu 
Diety/Rozliczanie delegacji. 
 

 
 

Ze względu na różnice w przepisach rozliczania diet i delegacji kierowcy 
w różnych krajach, instrukcja do rozliczania diet i delegacji dostępna jest 
w osobnym pliku pomocy. Opcja ta może też byd niedostępna w niektórych 
wersjach językowych. 
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15. Przypominanie o ważnych terminach 
 

Integralną częśd programu stanowi moduł służący do przypominania 
o zbliżających się ważnych datach. Moduł obejmuje daty dotyczące kierowców, 
pojazdów, naczep oraz firmy. 
 

Podczas dodawania lub edycji imienia i nazwiska kierowcy do bazy możliwe 
jest ustalenie: 

 daty wygaśnięcia badao lekarskich; 

 daty wygaśnięcia kwalifikacji zawodowych; 

 daty wygaśnięcia badao psychotechnicznych; 

 daty następnego sczytania danych z karty kierowcy. 
 

Dodając numer rejestracyjny pojazdu, można ustalid: 

 datę wygaśnięcia AC; 

 datę wygaśnięcia OC; 

 datę wygaśnięcia badao technicznych; 

 datę wygaśnięcia okresu legalizacji tachografu; 

 datę wygaśnięcia OC przewoźnika na ładunek; 

 datę wygaśnięcia ważności winiety; 

 stan licznika, przy którym niezbędne jest następne badanie techniczne; 

 stan licznika, przy którym niezbędna jest wymiana, np. oleju; 

 datę wygaśnięcia certyfikatu „S”; 

 datę wygaśnięcia certyfikatu „L” (wyciszenie); 

 datę wygaśnięcia licencji; 

 datę wygaśnięcia certyfikatu zamknięcia celnego; 

 datę następnego przeglądu UDT/TDT; 

 datę wygaśnięcia ważności świadectwa ADR; 

 datę następnego przeglądu UDT haka; 

 datę następnego przeglądu UDT żurawia; 

 datę następnego odczytania danych z tachografu; 

 datę ostatnich danych odczytanych z tachografu cyfrowego. 
 

Przy dodawaniu numeru rejestracyjnego naczepy można ustalid: 

 datę wygaśnięcia AC; 

 datę wygaśnięcia OC; 

 datę wygaśnięcia badao technicznych. 
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Przy edycji firmy można ustalid: 

 datę wygaśnięcia pozwolenia na wykonywanie przewozu drogowego; 

 datę wygaśnięcia karty przedsiębiorstwa. 
 

Opcje modułu przypominania o ważnych terminach dostępne 
są w ustawieniach w zakładce Przypominacz: 
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Przypominacz można włączyd lub wyłączyd przy użyciu opcji Przypominanie 
o ważnych terminach. Jeżeli opcja ta zostanie włączona, to za każdym razem 
po uruchomieniu programu wyświetlane będzie okno z przypominaniem 
o ważnych terminach: 
 

 
 

Przycisk Wyświetl przypominacz służy do wyświetlenia raportu 
o przekroczonych lub zagrożonych terminach. 

Opcje Przypominaj… dni przed upływem terminu oraz Przypominaj… 
kilometrów przed kolejnym przeglądem służą do określenia, na ile przed upływem 
terminu ma wyświetlid się przypominacz. 
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16. Menu zarządzania 
 

W menu administracji mamy możliwośd zarządzania programem. 
 

 
 

Dostępne tutaj opcje pozwalają na: 

 otwarcie ekranu powitalnego: Ekran powitalny; 

 wybór bazy danych (tylko wersja MAX): Wybór bazy; 

 zmianę ustawieo programu: Ustawienia; 

 zmianę ustawieo dostępu (w wersji dla służb kontrolnych): Dostęp; 

 eksport bazy danych: Eksport danych…; 

 naprawę bazy danych: Sprawdź integralnośd bazy danych; 

 pobranie i sprawdzenie aktualizacji: Aktualizacje. 

16.1. Ustawienia programu 

W zakładce Ustawienia mamy możliwośd zmiany ustawieo programu. 
 

 
 

Ustawienia te mają wpływ na działanie całego programu i są podzielone 
na następujące grupy: 

 Opcje odczytu; 

 Waluty i koszty; 

 Wygląd; 

 Diety; 

 Raporty; 
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 Przypominacz; 

 Inne. 
 

W zakładce Opcje odczytu możemy znaleźd opcje dotyczące odczytu danych 
z kart kierowców oraz tarczek. Są tutaj dostępne następujące opcje: 

 Minimalne czasy jazdy, pracy innej, gotowości i odpoczynku – wartości 
w polach wyrażone są w minutach i pozwalają na określenie, jaki jest 
minimalny czas trwania czynności danego typu odczytanej z tarczy 
tachografu analogowego. 

 Początek i koniec nocnej zmiany – w pola te wpisujemy godziny, 
w których mieści się nocna zmiana. 

 Archiwizuj tarczki do katalogu – zaznaczenie tej opcji włącza 
archiwizowanie tarczek przy ich zapisie do bazy. Obrazy tarcz kopiowane 
są do katalogu wskazanego poniżej. 

 Traktuj pracę powyżej XX minut jako postój – zaznaczenie tego pola 
pozwala na automatyczną konwersję pracy innej (powyżej wybranej ilości 
minut), odczytanej z tachografu cyfrowego, na postój. 

 Pytaj o nadpisywanie danych cyfrowych – gdy ta opcja jest zaznaczona, 
wtedy przy każdym imporcie nowych plików cyfrowych tego samego 
kierowcy/pojazdu program pyta, czy dane zachowane w bazie powinny 
byd nadpisane, czy importowad tylko nowe dane. 

 Pobieraj dane o skradzionych i uszkodzonych kartach przy starcie 
programu – po zaznaczeniu tej opcji, po każdym starcie programu, 
pobierane są dane z bazy PWPW S.A. Można też użyd przycisku Pobierz 
dane, aby pobrad te dane w danej chwili. 

 
W zakładce Waluty i koszty możemy znaleźd opcje dotyczące kursów walut 

oraz kosztów. Kwoty walut muszą byd poprawnie uzupełnione, aby móc rozliczyd 
diety. Przy użyciu przycisków Sprawdź kursy walut oraz Pobierz kursy walut 
możemy pobrad bieżące informacje ze strony Narodowego Banku Polskiego. 

Zakładka Wygląd dotyczy wizualnej strony programu. Można tutaj np. wybrad 
kolory, w jakich będą przedstawiane aktywności. W tej zakładce możemy również 
zmienid język programu. Są też dostępne inne opcje: 

 Używaj wybranych kolorów w tabeli – zaznaczenie tej opcji pozwoli 
na kolorowanie rekordów w tabeli na kolor aktywności przypadającej 
na ten rekord. 
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 Numer ewidencyjny pojazdu – w niektórych firmach 
do identyfikowania pojazdów, zamiast numerów rejestracyjnych, 
używa się numerów identyfikacyjnych. Zaznaczenie tej opcji umożliwi 
wykorzystanie tych numerów przy przypisywaniu pojazdów 
do tarczek. 

 Przezroczystośd czasów na tarczy – ta wartośd wyznacza, jak bardzo 
przezroczyste mają byd aktywności na tarczy tachografu w widoku 
analogowym. 

 Domyślne miasto – wybranie domyślnego miasta skutkuje tym, 
że jest ono domyślnie wpisywane w miejsce włożenia tarczki. 

 Zegarek w lewym górnym rogu – zaznaczenie lub odznaczenie tej 
opcji ma wpływ na widocznośd zegarka w widoku analogowym. 

 Automatyczne wyśrodkowanie tarczki – po wybraniu tej opcji przy 
każdym nowym odczycie tarczy program automatycznie wyszukuje 
jej środek. 

 
Zakładka Diety dotyczy modułu rozliczania diet i delegacji. Możemy tutaj 

ustalid stawki diet i noclegów dla poszczególnych krajów. Poza kwotami diet 
możemy wpisad bieżącą stawkę „kilometrówki”. Są też dostępne inne opcje: 

 Pytaj o godzinę przekroczenia granicy – po zaznaczeniu tej opcji, 
jeżeli program wykryje przekroczenie granicy na tarczy (kraj miasta 
włożenia i wyciągnięcia tarczy jest inny), wtedy poprosi o podanie 
godziny przekroczenia granicy. Godzina przekroczenia granicy musi 
byd wpisana prawidłowo w celu poprawnego rozliczenia delegacji. 

 Diety z wersji 2.18 – wybranie tej opcji spowoduje rozliczanie diet 
w starym systemie (niezalecane). 

 
Zakładka Raporty pozwala na ustawienie opcji dotyczących wyglądu 

raportów. Dostępne tutaj opcje mają znaczenie jedynie po zaznaczeniu pola 
Używaj raportów sprzed aktualizacji 2.18. Używanie starszych raportów nie jest 
zalecane oraz przestało byd wspierane przez producenta oprogramowania. 

Należy wziąd pod uwagę, że większośd opcji dotyczących generowanych 
raportów znajduje się już w oknach opcji odpowiedzialnych za tworzenie 
raportów. 

W zakładce Przypominacz, po zaznaczeniu opcji Przypominanie o ważnych 
datach, program przypomina nam o ważnych terminach. Przypominacz 
to wyskakujące okno pokazujące się przy starcie programu. Znajdziemy w nim 
listę wszystkich ważnych terminów, o których powinniśmy pamiętad. 
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Przypominacz możemy też wyświetlid z poziomu opcji, po kliknięciu w przycisk 
Wyświetl przypominacz. Przypominacz omówiony jest szerzej w poprzednim 
rozdziale instrukcji. 

W zakładce Inne znajdziemy opcje, które nie zostały nigdzie indziej 
sklasyfikowane. Dostępne są tutaj następujące opcje: 

 Zawsze pokazuj okno logowania przy starcie programu (wersja 
MULTI) – jeżeli zaznaczymy tę opcję przy wersji klient-serwer, to przy 
każdym logowaniu do bazy wyświetlane będzie okno z opcjami 
logowania. Pozwala to na wybór innej bazy danych w wersji MAX. 

 Pobieraj informacje o nowej wersji programu – jeżeli ta opcja jest 
zaznaczona, to przy każdym starcie programu pobierane 
są informacje o nowej wersji programu ze strony producenta. 

 Pytaj o wprowadzenie danych kontroli przy wyborze bazy – ta opcja 
ma znaczenie, jeżeli przeprowadzamy kontrolę na drodze i chcemy, 
aby przy tworzeniu lub otwieraniu nowej bazy wyświetlało się okno 
z danymi o kontroli. 

 
W wersji dla służb kontrolnych w zakładce Inne widoczne jest pole 

Ustawienia synchronizacji serwera statystycznego. Do wyboru mamy tutaj trzy 
pola: 

 Adres serwera – tutaj należy wpisad adres serwera synchronizacji 
w sieci lokalnej. 

 Login – tutaj wpisujemy login użytkownika, na który możemy 
zalogowad się do sewera statystycznego, aby wysład kontrolę. 

 Hasło – tutaj wpisujemy hasło użytkownika. 
 

Poprawne ustawienie tych opcji jest konieczne, aby móc połączyd się 
z serwerem statystycznym w celu wgrania kontroli i/lub pobrania aktualizacji. 

16.2. Opcje dostępu (wersja dla służb kontrolnych) 

Ustawienia dostępu pozwalają na ustawienie użytkowników, którzy mają 
dostęp do programu. 
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W wersji oprogramowania dla służb kontrolnych dostęp do programu mają 
tylko użytkownicy posiadający odpowiedni login i hasło. 
 

 
 

Przy pierwszym uruchomieniu programu domyślnym loginem i hasłem 
są admin/admin. Administrator, czyli użytkownik o loginie admin, posiada 
możliwośd zakładania kont nowych użytkowników, którzy mają dostęp 
do programu. Zakładanie użytkowników możliwe jest po wybraniu opcji 
Zarządzanie użytkownikami. 
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Dodanie użytkownika odbywa się poprzez wpisanie jego loginu oraz hasła 
i kliknięcie w przycisk Dodaj. 

Użytkownika można wylogowad, używając opcji Wyloguj w menu. 

16.3. Eksport danych 

W zakładce Zarządzanie/Eksport danych mamy możliwośd eksportu 
zapisanych aktywności do różnych programów księgowo-kadrowych. Wraz 
z nowymi aktualizacjami w tej zakładce będą się pojawiad nowe, popularne 
programy, do których będzie można wysład dane. 

16.4. Eksport danych do serwera statystycznego (wersja dla 
służb kontrolnych) 

W zakładce Zarządzanie/Eksport danych/Aplikacja statystyczna mamy 
możliwośd wysłania zapisanej kontroli do serwera statystycznego. Wysłane 
kontrole gromadzone są na serwerze w celu archiwizacji i tworzenia statystyk. 
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Poniższe okno pokazuje ekran kontroli gotowej do wysłania na serwer. 
Kliknięcie w przycisk Wgraj kontrolę wysyła kontrolę na serwer statystyczny. 
Wgranej kontroli nie można usunąd z serwera statystycznego bez ingerencji 
administratora, należy więc zachowad ostrożnośd przy wysyłaniu kontroli. 
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Przed wysłaniem kontroli należy upewnid się, że wszystkie dane zostały 
wypełnione prawidłowo. Aby to sprawdzid, klikamy w przycisk Dane kontroli. 
 

 
 

Przed wysłaniem kontroli należy najpierw uzupełnid jej dane. Informacje 
dotyczące kontrolowanego kierowcy i pojazdu uzupełniają się automatycznie 
po wygenerowaniu protokołu kontroli. 

16.5. Aktualizacje 

Aktualizacje dostępne są z poziomu menu Aktualizacje. Dostępne są tutaj trzy 
opcje: 

 Sprawdź nowe aktualizacje; 

 Aktualizacja z USB; 

 Aktualizacja z serwera statystycznego. 
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Opcja Sprawdź nowe aktualizacje pozwala na sprawdzenie, czy na stronie 
www.tachospeed.pl są dostępne nowe aktualizacje. Jeżeli pojawiła się nowa 
aktualizacja, wtedy użytkownik zostanie o tym poinformowany po wybraniu tej 
opcji. 

 
 

Aktualizacja z USB pozwala na automatyczne zaktualizowanie 
oprogramowania po włożeniu pedrive’a z wgraną aktualizacją. Aktualizacja 
powinna znajdowad się w katalogu głównym dysku przenośnego i posiadad 
nazwę: TachoSpeedUSB.exe. 

Aktualizacja z serwera statystycznego (w wersji programu dla służb 
kontrolnych) umożliwia zaktualizowanie oprogramowania po podłączeniu 
komputera do lokalnej sieci informatycznej. Po kliknięciu w tę opcję program 
łączy się z serwerem statystycznym, zainstalowanym w centrali, i pobiera 
najnowszą aktualizację, jeżeli taka jest dostępna. 

Wszystkie aktualizatory posiadają możliwośd sprawdzenia licencji 
oprogramowania oraz daty zakooczenia darmowych aktualizacji. Aktualizacja jest 
darmowa przez rok od daty zakupienia oprogramowania. Po tym okresie 
aktualizacja na kolejny rok czasu jest odpłatna zgodnie z cennikiem 
umieszczonym na stronie www.tachospeed.pl. 

http://www.tachopseed.pl/
http://www.tachopseed.pl/

