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I.

Общи сведения

II.

Описание функционалностите на модулите от системата
Подсистема за управление на Автопарк (Auto‐park)

1.

Този модул е предназначен за управление и контрол на дестинации, разход на
гориво и сервизно поддържане на МПС на организацията. Използва информация от
модул “Човешки ресурси” за регистрираните служители, които са отговорни или
ползват служебни автомобили. Има регистрирани в базата данни номенклатури,
които подпомагат процесите по управление на автопарка. Те са населени места,
баазирани на ЕКНМ, марки МПС, видове МПС, видове гориво и др. Изграден е
регистър на автомобилите, където се описват основни данни за тях, В модула се
поддържат и регистри за отчетените Пътни листа, маршрути на автомобилите,
зарежданията с гориво, ремонти, профилактични прегледи описващи техническото
състояние.
Достъпите са изградени на ролеви принцип, като могат да се дефинират три роли
и техните отговорности:
‐ Диспечър МПС – това е ролята с най‐големи права. Отговорностите му са за
цялостното управление на автопарка. Потвърждава след проверка отчетените
от шофьорите пътни листа. На база отчети следи за ефективното използване на
МПС приизпълнение на служебни ангажименти
‐ Администратор МПС – отговаря за поддържане в актуално състояние на
информацията за регистрираните МПС в системата. Добавя или редактира
номенклатури използвани при регистрационните форми.
‐ Шофьор – извършва превози с МПС, като се грижи за повереното му МПС.
Въвежда информация за пътни листа, всички маршрути изминати с
автомобила, зарежданията с гориво и събития свързани с обслужване на
автомобила (планови, извънпланови и профилактики, застраховки, смяна на
гуми, ремонти и др.).
Допълнително са въведени виртуални групи, посредством които могат да се
дефинират служители имащи съответни права и отговорности свързани с МПС на
организацията.
За всяка роля са дефинирани и съответни функции, определящи правата за достъп
до системата. По такъв начин могат динамично да бъдат конфигурирани достъпите,
както и да се съчетават роли при работа със системата. Действията в системата се
записват в централизиран лог.
В системата е въведен механизъм за дефиниране на динамични номенклатури
използвани при формите за въвеждане избор от списък. Полетата с избор от списък са
номенклатурни и могат да бъдат променяни при конфигуриране на системата.
1.1.
Регистрация на автомобили
Тази функция се изпълнява от администратор или диспечър на автопарк.
Посредством нея се регистрира информация за МПС в автопарка. Всяко МПС може да
бъде в статус активно или не. Възможно е да се филтрират само активните МПС или
всички. По териториален принцип подситемата е изградена с децентрализирано
въвеждане на информацията и централизиран контрол и отчетност. Изборът става
посредством опцията от менюто „Въвеждане данни за автомобили”. Появява се грид с
информация за всички регистрирани в системата автомобили. Уникален
идентификатор в системата е ДКН на автомобила. Не е възможно регистриране в
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въвеждане на стойност за това поле.
За всеки автомобил се регистрират разходни норми, планове за обслужване,
както и различни сканирани документи.

Посредством бутон

може да се филтрират само активните автомобили.

Въвеждане данни за нов автомобил става посредством бутон

. С бутон

се

редактира информация за съществуващ автомобил, а с бутон
‐ преглед. Ако
потребител няма право да редактира информация за автомобил, за него се показва
само бутон за преглед за всеки регистриран автомобил.
За получаване помощ за всеки контекст се използва бутона .
1.1.1. Въвеждане данни за нов автомобил става посредством формата:

Значенията на полетата са както следва:
‐
Вид автомобил – избор от номенклатура заложена в базата данни
‐
ДКН – държавен контролен номер на регистрация. Той е уникален.
Стойностите в него се записват само на латиница, като съдържат само букви и
цифри.
‐
Номер рама – въвежда се номера рама от регистрационния талон на
автомобила
‐
Номер двигател – въвежда се номера на двигателя от регистрационния
талон на автомобила
4
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‐
Година ‐ година на производство се изчислява динамично от програма на
база текущата година и … години назад.

Вид гориво – е номенклатура и във формата се избира от списък.
Брой места – текстово поле, което позволява формат например 4+1.
Разход климатик л/100км ‐ Разходната норма за всеки автомобил имащ
климатик или климатроник. Това поле е 0, ако автомобила няма климатик.
‐
Климатик – определя дали автомобила има климатик, климатроник или
няма такъв. Избор от списък.
‐
Цвят на автомобила – текстово поле, в което се записва цвета съгласно
контролния талон на автомобила.
‐
Обем на двигателя – цифрово поле, в което се въвежда обема на
двигателя от контролния талон
‐
Мощност на двигателя – моюността в конски сили съгласно контролния
талон на МПС или преизчислена такава стойност
‐
Местодомуване – това е населеното място, където домува автомобил
‐
Отговорник МПС – това е служител, избран от списък, който отговаря (на
когото е зачислено) МПС.
‐
Активен – флаг определящ дали автомобила е активен. Тази стойност
служи за филтриране на временно или постоянно неизползвани (продадени,
бракувани и т.н.) автомобили.
‐
Бутон запис и изход – актуализира промените в базата и затваря формата
за въвеждане на информация
‐
Бутон запис – за новорегистрирано МПС се въвежда запис с
информацията от формата, а за регистрираните МПС актуализира информацията в
базата данни.
‐
‐
‐

Бутон Затвори – затваря формата, като остават последните съхранени

‐

промени.

За новорегистрираните МПС след запис се показват табовете за въвеждане
нормативи за разходи, план за обслужване, лимити и въвеждане на документи за
автомобила.
1.1.2. Форма за въвеждане нормативен разход за гориво.
В този таб се въвеждат разходните норми за МПС по видове. Видовете
разходни норми се избират от списък. Посредством бутон
се регистрира нов
запис. В полето лимит се въвежда разходната норма, а полето измерител – мерната
единица (л/100км или л/час). Редактиране с бутон
бутон

, а изтриване на запис става с

.
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Полетата, които се въвеждат са:
‐ Тип ‐ Вид разход – определя се от списък. Стойностите са съхранени в базата
данни и могат да се допълват.
‐ Лимит – това е нормативната стойност за разход на гориво. В зависимост от
случая може да бъде литри на километър или литри на час.
‐ Измерител – номенклатура, която може да бъде л/100км или л/час (при
моточасове.
1.1.3. План за обслужване на автомобил.
Планови ремонти, застраховки, технически прегледи се въвеждат за дефиниране на
календар‐справка за планирани дейности. На тази база системата предупреждава
за настъпващи събития.

Посредством бутон
се регистрира нов запис. Регистрират се планирани
дейности по обслужване на автомобили. Дефинира се дата, на която се планират и
на тази база се реализират справките, свързани с планиране обслужването на
всички МПС в автопарка. Примерна номенклатура на събитията, които се избират
от списък е:

,
Като тя може да бъде допълвана и модифицирана в зависимост от дейностите по
обслужване. Същата номенклатура се използва и при регистриране на събития по
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обслужване на автомобилите. Редактиране с бутон
бутон

, а изтриване на запис става с

.

2.

Лимити за автомобил
На база нормативи за пробег или изминало време, заложени в техническата
документация на автомобил се въвеждат лимити. Те могат да са на база пробег
или изминати месеци. Съобразно регистрираните събития в системата, датата
на регистриране и/или регистрирания пробег (на база километраж) се
изграждат справки и планове за доставки на гуми, масло, ремъци, филтри и др
консумативи.

Въвеждат се лимити за брой месеци или пробег, след който трябва да се
предприемат съответни дейности по обслужване на автомобила. Може да са
свързани с планиране закупуване на гуми, смяна на масло и др. Информацията
се използва при справките на база последни извършени ремонти и
планираното време или изминати киломентри пробег.
3.
Документи за автомобил
За всеки регистриран автомобил в системата могат да се регистрират
съпровождащи сканирани документи.

Всеки качен документ може да бъде изтрит
качил. Нов документ се регистрира с бутон

само от потребителя, който го е
посредством следната форма:

Това е стандартна форма за регистриране на документи. Задължително поле е
описание на документа. Номенклатурата за видове документи може да бъде
7
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допълвана и редактирана от администратор, като валидните за тази форма
могат да бъдат динамично филтрирани при конфигурирането на системата.
3.1.

Въвеждане на отчет за МПС‐Пътен лист
Тази функция се изпълнява от шофьрите, упълномощено лице или от
диспечъра на автопарка.
След одобрение на последния пътен лист се регистрира нов посредством бутон
за въответното избрано МПС. Посочват се местодомуването на автомобила,
началните километри, отговорният служител и началната дата на отчета. За всеки
отчет отворен за въвеждане на информация могат да се въвеждат маршрути,
зареждания с гориво и евентуално посещения на сервиз и профилактики. За
отчетния период могат да бъдат въвеждани много маршрути, зареждания и
сервизи. Тази операция обикновенно се извършва от шофьорите през отчетният
период. Правата за регистриране на нов пътен лист и въвеждане информация
могат да бъдат разделени и се управляват от дефинираните в системата роли.
Регистриран пътен лист може да бъде редактиран, както и да се добавят събития
(маршрути, зареждане на гориво и посещения на сервиз). Принципът на работа, е
че само потребител регистрирал запис може да го редактира. По този начин се
избягва възможността записи да бъдат променяни по време на отчетния период от
различни потребители имащи съответен достъп до системата. Тази дейност може
да се извършва централизирано или разппределено по териториален принцип.
Накратко жизненият цикъл на един отчет (пътен лист) започва с отваряне на
нов отчетен период, след това продължава с регистриране на събития като
маршрути, зареждане на гориво и евентуално обслужване на автомобила. В
системата процесът по въвеждане на пътен лист започва с избор на МПС. На екран
се показват регистрираните отчети, които могат да се редактират посредством
избор с бутон

или да се отвори нов отчетен период ‐ пътен лист за следващ

период посредством бутона нов .
Изборът на МПС за въвеждане/редактиране на пътен лист става посредством
бутон

от следния грид:

При избор на пътен лист за МПС се появява страница, от където могат да бъдат
прегледани всички пътни листа, както и да бъде въведен нов. Процесът започва с
избор на МПС от списък:
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От грида могат да бъде прегледана въведената информация за автомобил
или процес по регистриране информация свързана с пътните листа .
Пътни листа за автомобили можат да бъдат преглеждани от следния грид:

Приетите пътни листа могат да бъдат само преглеждани
, а текущия отворен
пътен лист може да бъде и редактиран и допълвани събития свързани с маршрути,
зареждане с гориво и събитив, свързани с обслужване. За всеки пътен лист могат да
бъдат добавяни и документи.
Пътния лист може да се редактира само от потребителя, който го е
регистрирал. Останалите потребители имат права само за четене на съответния
отчет.
3.1.1.

Регистрация на нов Пътен лист става посредством формата.

Към всеки момент може да има само един активен Пътен лист, за който да се
регистрира информация. Нов пътен лист може да се регистрира само след
приемане на текущия. След одпбрение/приемане не е възможно по‐нататъшна
промяна на информацията въведена към пътния лист.
Следните полета се въвеждат при регистриране на нов Пътен лист и при
редактиране на отворен (непотвърден) пътен лист:
‐ Местодомуване – това поле автоматично се изтегля от въведената стойност за
автомобил. Не може да бъде редактирано.
‐ Орговорник МПС – по подразбиране е стойността се извлича от въведения за
автомобила отговорник, но той може да бъде променен.
9
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‐

‐

‐
‐

‐

Период на отчета – От дата, До дата определя периода, който се отчита с
пътния лист. В завизимост от практиките може да е на дневна, седмична или
месечна база.
Начална позиция (км.)‐ въвежда се показанието на километража в началото на
отчетния период. Той трябва да съвпада с показанието за Крайна позиция (км)
от последния приет пътен лист.
Крайна позиция (км) – въвежда се в края на отчетния период преди предаване
на пътния лист за одобрение (приемане от диспечер).
Начално гориво (литри) – въвежда се количеството гориво в резервоара в
началото на отчетния период. То трябва да съвпада с въведената стойност в
поле Крайно гориво (литри) за предишния отчетен период.
Крайно гориво (литри) – в края на отчетния период се въвежда количеството
гориво в резервоара.
Потвърдени пътни листа не могат да бъдат редактирани. Те могат да бъдат

преглеждани посредством бутон
Нов.

. Въвеждане на нов пътен лист става с бутон

3.1.2.

Регистриране на маршрути към пътен лист
Към всеки пътен лист могат да бъдат регистрирани множество маршрути
посредством таб Маршрути.
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Посредством бутон Нов може да бъде въведен нов маршрут, а редактиране с
от грида. Въвеждат се множество дестинации в рамките на отчетния
бутон
период. Всяка дестинация се описва посредством следната форма:

Въвежданата информация е:
‐ Начална дата/час – е датата и часа на тръгване. Датата се избира от календар,
а часа – от списък. Часовете на тръгване са кръгли от 0 до 23.
‐ Крайна дата/час – датата и часа на пристигане. Часовете на тръгване са кръгли
от 0 до 23.
‐ Обслужвано звено – звеното, което е обслужвано по тази дестинация
‐ Климатик – чек бутон указващ дали е ползван климатик/климатроник по този
маршрут. Служи за изчисление нормативно признатия разход на гориво.
‐ Щофьор/служител – избор от списък от служителите, които имат право да
управляват МПС на дружеството. Те се регистрират в системата на база
виртуални групи.
‐ Начална локация – указва началната точка, от където тръгва МПС‐то. Въвежда
се кода и името на населеното място. Изборът става на база въведено част от
името на населеното място и избор от списък.

‐
‐
‐

‐

‐
‐

Крайна локация – крайната точка, до където се пътува.
Начален километраж – показание на километража при тръгване
Разстояния по тип се въвеждат изминатите километри по тип. За всеки тип се
въвежда изминатото разстояние в км. При МПС, които работят на обект и
разходът се измерва в моточасове се въвежда отделна позиция, като за
измерител се въвежда броя отработени моточасове.
Изминатите километри се визуализират в заглавната част на грида и
представляват сума от въведените дестинации. В това поле не се въвежда
стойност.
Описание – това не е задължително поле. В него може да се въвежда
свободен текст описващ регистрирания маршрут, целта и др.
Затвори маршрут – затваря се формата за въвеждане на маршрут, като всички
промени не се запазват.
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‐

Съхрани маршрут и Съхрани маршрут и затвори запазват всички промени във
формата на текущия маршрут. Посредством първия бутон формата не се
затваря, а посредством другия се затваря, като се визуализира грида с
маршрути.
3.1.3.

Регистрация зареждане с гориво
Към пътен лист могат да се добавят зареждания с гориво извършени в
рамките на отчетния период.

Формата, с която се въвежда всяко зареждане е:

Следните значения на полетата са при въвеждане:
‐ Дата на зареждане – датата, на зареждането.
‐ Компания, от която се зарежда – това е поле с избор от списък от въведена
номенклатура на компании, с възможност те да бъдат променяни и
допълвани.
‐ Номер на фактура – свободен текст, указващ номера на фактурата.
‐ Описание – описание, свързано със зареденото гориво.
‐ Зареждане км. – показание на километража при зареждането с гориво.
‐ Сума зареждане – сумата за зареденото гориво
‐ Сума/литър – цената на литър на зареденото гориво.
‐ Заредени литри – поле, което се изчислява на база цената и сумата за
зареждане.
‐ Бутон Затвори формата – затваря формата, като всичкипромени не се записват
в базата данни
‐ Бутони за съхранение – бутон Съхрани зареждане и затвори съхранява
промените във формата в базата данни и затваря формата за редактиране, а
бутон Съхрани зареждане с гориво съхранява информацията, като дава
възможност за нови редакции в текущата. Формата не се затваря.
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3.1.4.

Регистрация Обслужване на автомобил
Всчки събития свързани с обслужването на автомобила в рамките на
отчетния период се регистрират в таба Обслужване на автомобил.

Посредством бутона Нов може да бъде въведено ново събитие, свързано с
обслужване на автомобил, като със същата форма се редактира въведено събитие.
Данните, които се въвеждат за сервиз на МПС са‐ дата на извършване на
ремонта или профилактиката, вида на извършеното сервизирае, съгласно
дефинирана номенклатура, описание на извършшеното, показанието на
километража към момента на сервизирането, платената сума съгласно фактура,
наименованието на сервиза извършил дейностите и служителя, който е закарал
автомобила на ремонт.

Полетата за всяко обслужване са:
‐ Дата обслужване – датата, на която е извършено обслужването
‐ Вид обслужване – вида избран от номенклатура на обслужването
‐ Описание обслужване – кратко описание на извършеното при обслужването
‐ Сервизиране км. – показание на километража в момента на обслужването
‐ Сума за обслужване – платената сума за конкретното обслужване
‐ Обслужваща фирма – името на фирмата обслужваща автомобила. Това може
да бъде сервиз, застрахователна компания и т.н.
‐ Механик МПС – избор от списък на предварително регистрирани в системата
служители, които имат право да извършват дейности по обслужване на
автомобила.
Допълнително могат за всяко обслужване да бъдат въвеждани документи.
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Регистрирането на документ към пътен лист става посредством бутон Нов и формата:

Полетата са както следва:
‐ Документ описание – описание на регистрирания документ
‐ Документ доверие – степен на поверителност на регистрирания документ
‐ Тип на документа – избор от списък на видове документи
‐ Документ под‐тип – подтип на документа, избран от списък
‐ Заредете документ – посредством бутона Browse се избира документ, който да
бъде зареден в базата от физическото място, където той се съхранява
‐ Бутон Отказ – затваря формата без да съхранява информацията
‐ Бутон Качване на документ – съхранява информацията за документа в базата
данни към съответното регистрирано обслужване на автомобила.
3.1.5. Регистриране на документи към пътен лист, разпечатване.
Посредством навигационните бутони:
м
огат да се разпечатва въведената информация за пътен лист или въвеждат документи.
Разпечатването е винаги в PDF формат, което не позволява да се редактира. Документи
се въвеждат посредством следната форма:

Нов документ се регистрира с бутон Нов посредством следната форма:
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Формата е описана по‐горе и е стандартна при въвеждане на документи. В случая
регистрираните документи са към пътен лист и са свързани с извършените отчети –
оригинал на пътен лист, общи отчетени за месеца фактури и др.

3.2.

Потвърждаване на Пътен лист.
След приключване на отчетния перод всички шофьори предават на диспечер
попълнени пътни листа с приложени отчетни документи (фактури за гориво, от
посещения на сервизи, командировъчни заповеди и др.). Диспечерът преглежда
регистрираната в системата информация, след което потвърждава пътният лист
описващ регистрираните събития през отчетния период. След потвърждение на
пътен лист информацията в системата за този период не може да бъде променяна.
При пропуски констатирани след потвърждаване на пътен лист е необходимо да
бъде регистриран нов. Системата позволява за един отчетен период да бъдат
регистрирани повече от един пътни листа. Това се налага при пропуски, които се
документират с нов издаден пътен лист подписан от отговорния служител за
съответното МПС.
Действието потвърждаване на пътен лист в системата предизвиква генериране
на последователен номер – номер на документа. Номерацията започва от номер 1
всяка година, като в рамките на годината всеки потвърден отчет има уникален
номер.
Избор на пътен лист за потвърждаване става от списък с регистрирани и
отворени пътни листа от следния грид:

Може да се фитрира за период, както и по ДКН, марка, модел. Показване
формата за филтриране става посредством бутона
. В грида се визуализират за
избрания период всички регистрирани пътни листа, като приетите имат номер на
регистрация и не могат да бъдат одобрявани – не се визуализира бутон за
приемане на пътен лист.
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Избор за преглед или приемане на пътен лист става посредством бутон
посредством следната форма:

Посредством формата могат да бъдат прегледани всички въведени данни,
както и да бъде разпечатан пътния лист. Приемане на пътни листа става с бутон
След приемането не могат да бъдат редактирани въведените стойности за
отчетния период. Приемането се извършва от съответен отговорен служител
(диспечер) след преглед на въведената информация и предадените от отговрника
за МПС документи за отчетния период. През системата могат да бъдат прегледани
въведените дестинации, зарежданията с гориво и посещенията на сервиз и събития
по обслужване. При установени несъответствия диспечера уведомява съответния
шофьор да направи корекция на въведената информация и отстрани допуснатите
грешки.
3.3.

Справка Регистър пътни листа за автомобили
Показва обобщена информация за отчетените пътни листа за автомобили. Част
от полетата от справката се визуализират в грид, като могат да бъдат филтрирани
за период, както и по ДКН, марка или модел. Избраните записи могат да се
преглеждат на екран:

Резултатът може да се сортира по всяка от визуализираните колони и се
разпечатва в стандартни формати посредством бутоните , PDF
Excel

, Word,

или

. Показваната информация може да се филтрира посредством формата:
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Записите могат да се филтрират за период, за определени марки автомобили
или за дефинирано по ДКН МПС.
Справката дава информация кога е регистриран пътния лист, кога е бил приет,
кой е отговорния служител, който е предал пътния лист, както и обобщена
информация за дестинации и изминати километри, зареждане с гориво, и
посещения на сервиз за отчетения в пътния лист период. Информацията, която се
визуализира е следната:
‐

автомобил (малка, модел, номер)

‐

вид гориво

‐

водач –отговорник МПС въведен в пътния лист

‐

период на отчета (от дата до дата) –от пътния лист

‐

налично гориво в началото на периода –въведено в пътен кист

‐
заредено гориво през периода –сума от зарежданията регистрирани към пътния
лист
‐

налично гориво в края на периода – регистрирано в пътния лист

‐
изминати км. (разпределени както в пътната книжка) –сума от регистрираните
маршрути по видове
‐
разход на гориво за периода –разлика между въведеното в пътния лист начално
и крайно гориво
‐
разход по разходни норми за изминатите км. Изминати километри по
разходната норма за всеки регистриран маршрут
‐

преразход на гориво – разлика на предишните 2 полета

‐

проверил (име, фамилия, подпис) – служите приел пътния лист

‐

име на водача

Описание на калкулациите и полетата от отчета:
‐

CAR_REP_ID – идентификатор на отчет

‐

CAR_ID – идентификатор на МПС

‐

CAR_NAME – име на МПС

‐

CAR_DKN ‐ ДКН на МПС

‐

CAR_ FUEL _TYPE – вид гориво

‐

RESP_DRIVER – име на отговорник за автомобила

‐

CAR_REP_FROM_DATE – начална дата на отчета

‐

CAR_REP_TO_DATE – крайна дата на отчета

‐

CAR_REP_START_ FUEL – литри в резервоара в началото на периода

‐
FUEL _LITERS – литри заредено гориво в отчетния период (регистрирани зареждания) –
сума от заредените литри
‐

CAR_REP_END_FUEL – литри в резервоара в края на отчетния период

‐

FUEL_CONSUMPTION – консумирано гориво през отчетния период –

‐

= CAR_REP_START_ FUEL + OIL_LITERS ‐ CAR_REP_END_FUEL,

‐

DIST_TOWN – изминати км. градско за отчетния период

‐

DIST_MAG – изминати км. магистрала за отчетния период

‐

DIST_OUT_TOWN – изминати км. извънградско за отчетния период
17

3.4.

Регистър Пътна книжка на МПС
Справката показва информация за регистрирани в системата маршрути и
изминати километри във формат на пътна книжка. Достъпът е от опция на менюто
„Регистър Пътна книжка на МПС”. Информацията е за избрано МПС от следния
грид:
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При избор на МПС посредством бутон
се показва информация за
определен период за регистрираните в системата маршрути:

Справката може да се разпечатва в стандартни формати посредством бутоните
PDF

, Word

посредством бутон

или Excel

. Показваната информация може да се филтрира

:

Записите могат да се филтрират за период, като информацията се показва
винаги само за избраното МПС.
3.5.
Регистър на зареждания на автомобили
Тази справка се избира с поция на менюто „Регистър на зарежданията на
автомобили”. Аналогично на предходната справка се избира МПС и се показва
информация за автомобила и информация за зарежданията за избранив период:

Периодът може да бъде променен посредством бутон
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Справката може да се разпечатва в стандартни формати посредством бутоните
, Word
или Excel
.
Справката е за Всички автомобили, брой зареждания, заредели литри,
заредена сума – ще се реализира към точката по горе, като се добави филтър по
марка автомобил или всички автомобили.
Описание на полетата и начин на калкулация:
CAR_ID – идентификатор на автомобил
CAR_NAME – марка, модел
CAR_DKN ‐ ДКН
CAR_OIL_TYPE – вид гориво за МПС‐то
CNT – брой зареждания с гориво
START_LITERS – начално количество гориво в резервоара – отразено в първия
пътен лист
REFUEL_LITERS – заредено количество (литри) за периода – сума от
заредените литри за периода
PDF

където
n – броя регистрирани зареждания с гориво за избрания период.
са заредените литри при всяко зареждане

END_LITERS – крайно количество литри от последния пътен лист
START_MILEAGE – показания на километража в началото – регистрирано в
пътния лист.
DIST_TOWN – изминати километри в града
DIST_MAG‐ изминати километри магистрала
DIST_OUT_TOWN – изминати километри извънградско
DIST_OTHER – изминати километри смесено
END_MILEAGE – крайно показание на километража – регистрирано в пътния
лист
AMOUNT – платена сума за зареждане с гориво – сума от всички зареждания
за периода
където
n – броя регистрирани зареждания с гориво за избрания период.
е платената сума за всяко зареждане

DIST_KM – общо изминати километри – разлика между километража при
последното зареждане и километража при първото зареждане.

3.6.

Регистър ремонти на автомобили
Тази справка се избира с поция на менюто „Регистър ремонти на автомобили”.
Тя показва информация за извършените ремонти. Аналогично на предходната
справка се избира МПС и се показва информация за избрания автомобила и
информация за извършените ремонти и профилактики за избранив период:
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Периодът може да бъде променен посредством бутон

Справката може да се разпечатва в стандартни формати посредством бутоните
PDF

, Word
или Excel
.
Справвка Паспотр на автомобили
Това е обобщена справка за автомобили, показваща обобщена информация
свързана с използването и отчетността за автомобилите.
3.7.

от грида се показва детайлна
След избор на МПС посредством бутон
информация за автомобила и справката за определен период:
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Записите могат да се филтрират за период, като информацията се показва за избраното МПС.
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