14 - Widok interaktywny
1. Wprowadzenie
2. Wywietlanie danych
3. Edycja danych
4. Skróty klawiaturowe

1. Wprowadzenie
Do "Widoku interaktywnego" przechodzimy z gównego okna w Tachospeed.

Wybieramy zakres danych, kierowc lub pojazd, a nastpnie klikamy w przycisk "Odwie".

Uwaga: przegldanie danych dla pojazdu dostpne jest tylko z aktywnym "rozszerzonym moduem kontrolnym".

W prawej czci ekranu dostpny jest panel przedstawiajcy szczegóowe aktywnoci kierowcy w wybranym dniu. Jeli we wczytanym okresie czasu pojawi si
naruszenia kierowcy to zostan one wskazane w zakadce "Naruszenia". Aby wygenerowa szczegóowy raport dla tych narusze klikamy w przycisk "Raport
wykrocze" lub "Raport kontrolny".
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2. Wywietlanie danych
Jeli zosta zaimportowany plik z tachografu to moemy take podejrze dane z pojazdu. W tym celu zaznaczamy checkbox "Pojazdy".
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Jeli kierowcy jechali w zaodze to moemy podejrze dane dwóch kierowców zaznaczajc checkbox "Zaoga".
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Jeli w danym okresie czasu pojawio si naruszenie to klikajc na nim lewym przyciskiem myszy program przekieruje nas bezporednio do dnia, w którym ono
wystpio.

3. Edycja danych
W "Widoku interaktywnym" mamy moliwo edycji danych zaznaczajc symbol "oówka". Nastpnie wskazujemy dowoln aktywno kierowcy i klikamy prawym
przyciskiem myszy aby wywoa okno wyboru.

Infolab 2017

4

Zamie na prac inn / gotowo / postój - program zamieni wskazan aktywno na inn.
Wyczy wszystko - usunicie wczeniej zmienionych stanów aktywnoci.
Zaznacz / odznacz bd selektora - dodanie bdu selektora dla kierowcy.
Zaznacz / odznacz "poza zakresem" - wstawianie trybu OUT dla danej aktywnoci.
Wyczy wszystko - usunicie wprowadzonego trybu OUT.
Wstaw / usu znacznik promu/kolei - dodawanie i usuwanie znaczników.
Wyczy wszystko - usunicie wprowadzonego znacznika promu/kolei.

Korzystajc z przycisków "Cofnij" i "Ponów" moemy atwo przywraca wczeniej wprowadzone przez nas zmiany.
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4. Skróty klawiaturowe
W "Widoku interaktywnym" mamy do dyspozycji szereg skrótów klawiaturowych, a ich opis jest zawsze dostpny najedajc kursorem myszy na znak
pytajnika "?".

LPM - aby zaznaczy pojedyncz aktywno wystarczy klikn na niej jeden raz lewym przyciskiem myszy.
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CTRL+LPM - aby zaznacza kilka aktywnoci, które nie ssiaduj ze sob, korzystamy z kombinacji CONTROL + lewy przycisk myszy.

SHIFT+RUCH - aby zaznaczy duszy odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + lewy przycisk myszy.

SHIFT+ALT+LPM - aby zaznaczy dowolny odcinek czasu korzystamy z kombinacji SHIFT + ALT + lewy przycisk myszy.

Wszystkie zaznaczone aktywnoci moemy nastpnie sprawdzi w zakadce "Zaznaczenie".

Infolab 2017

7

W "trybie edycji" mamy do dyspozycji dwa dodatkowe skróty klawiaturowe:
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CTRL+KÓKO/A/Z - trzymajc na klawiaturze przycisk CONTROL uywamy KÓKA na myszce lub klawiszy A lub Z aby przybliy i oddali widok.
Maksymalne przyblienie umoliwia podgld aktywnoci co do minuty.

Maksymalne oddalenie przedstawia dane z kilku dni.

ALT+RUCH - aby przewija aktywnoci trzymamy na klawiaturze przycisk ALT, a nastpnie wykonujemy ruch myszk uywajc lewego przycisku. Moliwe jest
przewijanie aktywnoci dla wicej ni jednego dnia.
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