
 
 
 
 
 
 
 
 

Zintegrowany system informatyczny 
System-1 

wersja Windows-Sql 
 
 
 
 

Biuletyn informacyjny nr 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, grudzień 2005 r. 

1 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System-1 Zakład Zastosowań Informatyki 
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215 
tel. 0-61 83 11 222  fax. 0-61 83 11 808 
 
 
Biuletyn w postaci pliku PDF jest dostępny 
na stronie internetowej www.system-1.com.pl 
 
 
 



 

DZIEŃ DOBRY .................................................................................................................... 5 

AKTUALNA LISTA WDROŻEŃ .......................................................................................... 6 

  TRANSPORT – DYSPOZYTORNIA I WERYFIKACJA ................................................. 9 
Zlecenia.......................................................................................................................................... 10 
Grafik pracy kierowców................................................................................................................. 13 
Zadania przewozowe...................................................................................................................... 18 
Weryfikacja kart drogowych.......................................................................................................... 19 
Czas pracy kierowcy ...................................................................................................................... 23 
Porównanie z innymi systemami ................................................................................................... 23 

 SPRZEDAŻ I GOSPODARKA MAGAZYNOWA .......................................................... 25 
Importy ze stacji paliw .................................................................................................................... 25 

Import danych z systemu SAW-100 .............................................................................................. 26 
Import danych z systemu AUTOPOL............................................................................................ 27 

Stacja paliw z bezpośrednią komunikacją z dystrybutorami ...................................................... 28 
Wykaz stacji paliw wraz z opisami dystrybutorów ....................................................................... 28 
Stan pracy dystrybutorów .............................................................................................................. 29 
Sprzedaż paliw, towarów i usług ................................................................................................... 31 
Wydawanie paliw dla pojazdów własnych .................................................................................... 32 

 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - BILETY........................................................................... 34 
Sprzedaż biletów w miesiącu........................................................................................................... 34 
Analiza kursów................................................................................................................................. 35 

Kursy zbiorczo ............................................................................................................................... 35 
Kursy wg długości tras................................................................................................................... 37 
Kurs wg przystanków .................................................................................................................... 37 

Struktura przewozów pasażerskich ............................................................................................... 39 
Sprzedaż w imieniu innych przewoźników.................................................................................... 39 
Dopłaty do biletów ulgowych .......................................................................................................... 41 

3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia 
Radosnych Świąt i 

Szczęśliwego Nowego 2006 
Roku. 

 
System-1 

 
 

 

4 



 Dzień dobry 
 
Przedstawiam Państwu siódmy numer biuletynu informacyjnego. 
Głównym tematem biuletynu jest Zintegrowany system informatyczny 
System-1 wersja Windows-Sql. 
Jeśli są Państwo zainteresowani wyemitowanymi wcześniej numerami 
biuletynu, to prosimy o kontakt telefoniczny lub pobranie plików PDF z 
naszej strony internetowej www.system-1.com.pl. 
 

 
Bieżący numer zawiera informacje o nowych, wprowadzonych przez nas rozwiązaniach: obsługa 
stacji paliw oraz rozliczanie biletów autobusowych. Bilety autobusowe są wprawdzie 
odnotowywane i rozliczane w systemach kas konduktorskich oraz dworcowych, ale odpowiadamy 
w tym przypadku na zgłoszone nam zapotrzebowanie przez firmy PKS. Chodzi o to, aby 
zintegrowany system zawierał szczegółowe informacje o wszystkich występujących w 
przedsiębiorstwie zdarzeniach finansowych. Jednocześnie dostarczamy bardzo efektywne narzędzia 
służące do analizy zgromadzonych danych oraz możliwości dowolnego dekretowania uzyskanych w 
ten sposób wpływów. 
 
W zakresie obsługi stacji paliw dostarczamy narzędzie do obsługi sprzedaży detalicznej – zostało 
ono pilotowo wdrożone w PKS CONNEX Kołobrzeg. Prowadzimy również prace nad objęciem 
kontrolą dystrybutorów obsługiwanych przy użyciu kart identyfikujących pojazd i kierowcę. 
 
Dokonujemy ponownej, szczegółowej prezentacji systemu Transport, a w szczególności naszego 
sztandarowego rozwiązania dla PKS-ów, jakim jest Grafik pracy kierowców. Uważamy i potrafimy 
to udowodnić, że w zakresie planowania i rozliczania pracy przewozowej oferujemy najlepsze 
dostępne na rynku rozwiązanie informatyczne. Stwierdzenie to jest już zweryfikowane poprzez 
zakończone oraz biegnące aktualnie wdrożenia. 
 
W okresie ostatniego półrocza przeprowadziliśmy szereg pokazów systemów, zarówno w naszej 
siedzibie w Poznaniu jak i na sesjach wyjazdowych: w Łosicach, Łomży oraz w Grudziądzu. 
Uważamy, że pokazy te były i są korzystne dla obu stron. Państwo poznają możliwości systemu a 
my wzbogacamy wiedzę o oczekiwanych rozwiązaniach. Na marginesie podkreślę, że właśnie 
posiadana, a gromadzona już przez kilkanaście lat wiedza, o potrzebach i zasadach funkcjonowania 
firm transportowych, stanowi nasz główny atut i pozwala tworzyć oprogramowanie skutecznie 
konkurujące z produktami innych firm. 
Przeprowadzone pokazy zaowocowały już kilkoma rozpoczętymi wdrożeniami oraz zainspirowały 
nas do wykonania wielu uzupełnień i rozszerzeń systemu – np. omawiane w biuletynie rozliczanie 
biletów. 
Chętnie odpowiemy na Państwa dalsze zapotrzebowanie na organizację pokazów systemów – 
zarówno w Poznaniu jak i bliżej Państwa firm. Prosimy o zgłoszenia. 
 
Zajmując się promocją systemu nie zapominamy o bieżącej obsłudze użytkowników. W grudniu 
zaprosiliśmy na bezpłatne szkolenie administratorów systemu. Zapotrzebowanie przerosło nasze 
oczekiwania. Lista wolnych miejsc została wyczerpana w ciągu kilku dni. Naszą odpowiedzią jest 
oczywiście zaproponowanie kolejnego terminu, niestety, ze względu na okres świąt, dopiero w 
styczniu przyszłego roku. 
 
 

        Waldemar Bulczyński 
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Aktualna lista wdrożeń 
Wdrożenia zintegrowane 
Obejmują co najmniej moduły:  

Kadry i Płace 
Gospodarka Materiałowa lub Usługi 
Finanse i Księgowość  

a dla firm transportowych również  
Transport. 

 
Wdrożenia zakończone 

1. Orlen Transport Poznań 
2. Orlen Transport Kraków 
3. Orlen Transport Słupsk 
4. Orlen Transport Nowa Sól 
5. Euro – Transchem Włocławek 
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Warszawa 
7. PKS Poznań 
8. PKS Lublin 
9. PKS Opole 
10. PKS Starachowice 
11. PKS Łomża 
12. PKS Ostrołęka 
13. PKS Chojnice 
14. PKS Koszalin 
15. PKS Kamienna Góra 
16. PKS Włocławek 
17. PKS Grudziądz 
18. PKS Gryfice 
19. PKS Lubań 
20. PKS Radomsko 
21. PKS Nysa 
22. PKS Wieluń 
23. PKS Piotrków 
24. PKS Głubczyce 
25. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. 
26. Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wlkp. 
27. Transkom Koziegłowy k. Poznania 
28. Złomostal Koszalin 
29. Arbet Koszalin 
30. Progress Koszalin 
31.  „Spółka Wodna” w Bydgoszczy 
32. PRIM Mysłowice 
33. DBT Mysłowice 
34. Autozak Kędzierzyn-Koźle 
35. DBT Mysłowice 
36. ETRANS Łaziska Górne 
37. Rydtrans Rydułtowy 
38. PRIM Mysłowice 
39. Eko-Zec Poznań 
40. Gos-Zec Poznań 
41. SAS Stęszew 
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42. Erplast Bydgoszcz 
43. Krajan Browary Kuj.-Pomorskie Trzeciewnica 
44. TransGór Rybnik 
45. Trans Galopp Sp. z o.o. Opole Lubelskie 
46. DOMAR Poznań 
47. CORONET Mikołów 

Wdrożenia zaawansowane 
1. PKS Bydgoszcz 
2. PKS Oława 
3. PKS Nowy Sącz 
4. PKS Tomaszów Mazowiecki 
5. PKS Strzelce Opolskie 
6. PKS Mińsk 
7. PKS Sieradz 
8. PKS Lipno 
9. PKS Suwałki 
10. Polbus PKS Wrocław 
11. Cegielnie Polskie Bydgoszcz 
12. Transkom Skoczów 
13. AB-OIL Trans Chorzów 
14. OKF Mikołów 
15. EMA_TRANS Radlin 
16. Matrans Starachowice 
17. Steeltech Mysłowice 
18. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 

Wdrożenia rozpoczęte 
1. PKS Chełm S.A. 
2. PKS Tarnów 
3. PKS Connex Sędziszów 
4. PKS Kłodzko 
5. PKS Lipno 
6. PKS Gorzów 
7. PKS Busko Zdrój 
8. PKS Connex Kołobrzeg 
9. PKS Elbląg 
10. PKS Piła 
11. PKS Gorzów 
12. PKS Zgorzelec 
13. Armatury Swarzędz 
14. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Inowrocław 
15. Administracja Domów Miejskich Bydgoszcz 
16. POM Pińczów 
17. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Chełm 
18. Autozat Sp. z o.o. Tarnów 
19. Szkoła Muzyczna w Koszalinie 
20. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 
21. Market Żelazny Koszalin 
22. Dega Koszalin 
23. KTBS Zielona Góra 
24. Transgór Kaczyce 
25. MILA Stęszew 
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Zakończone wdrożenia pojedynczych podsystemów 
 
Kadry i Płace 

1. PKS Kraśnik 
2. PKS Świdwin 
3. Pierrot Spółka z o.o. w Poznaniu 
4. CeHaVe Pasze Szamotuły 
5. Tesat Spółka z o.o. w Poznaniu 
6. PTHW Trans-Poz Poznań 
7. Albatros Poznań 
8. Lex-Crimen Koszalin 
9. Centrum Edukacji Nauczycieli Koszalin 
10. Kuj.-Pomorskie Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
11. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
12. RSC BIS Skrzynki 
13. PPHU Koral Spółka z o.o. Myślibórz 
14. Szkoła Podstawowa nr 6 w Bydgoszczy 
15. Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy 
16. Szkoła Podstawowa nr 57 w Bydgoszczy 

Gospodarka Materiałowa 
1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra 
2. Wagony Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 
3. Konsorcjum Autostrada Śląska 

Usługi 
1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra 
2. RZHOiK Bydgoszcz 

Finanse i Księgowość 
1. Krusz-Serwis Bydgosz 
2. BUS_TOURS Zielona Góra 
3. Tesat Spółka z o.o. w Poznaniu 
4. RZHOiK Bydgoszcz 
5. Polus PKS Sp. z o.o. Wrocław 
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin Wrocław 
7. PKS Opole 
8. KERAMO Piekary Śląskie 
9. Wagony Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 
10. Kuj.-Pomorskie Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
11. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
12. Konsorcjum Autostrada Śląska 

Transport 
1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra 
2. PKS Lipno 
3. PTHW Trans-Poz Poznań 
4. PKS Świdwin 
5. PKS Szczecinek 
6. PKS Kraśnik 
7. Ekowodrol Koszalin 

Środki Trwałe 
1. Wagony Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 
2. Drewno Sp. z o. o. Krzeszyce 
3. Sąd Okręgowy w Koszalinie 



  Transport – Dyspozytornia i weryfikacja 
 
Moduł dyspozytornia był już prezentowany w biuletynie nr 3 w kwietniu 2004r. Od tego czasu uległ 
on znacznej rozbudowie i licznym udoskonaleniom. 
 
Obecnie realizowany zakres modułu dyspozytornia ma za zadanie przede wszystkim planowanie 
pracy. 
Realizowany jest następujący ciąg obliczeniowy: 
    zlecenie --> zaplanowane zadanie --> zaplanowana karta drogowa --> wykonana karta 
 
Zleceniem jest każda przyjęta do wykonania usługa przewozowa. Zlecenia dzielą się na: 
- zewnętrzne - realizowane na rzecz konkretnego kontrahenta, zazwyczaj fakturowane 
- wewnętrzne - realizowane dla potrzeb własnych lub innych nie związanych z bezpośrednim 

kontrahentem - np. realizacja rozkładu jazdy w przedsiębiorstwach PKS 
Niezbędnym jest określenie kontrahenta /zlecenia zewnętrzne/ lub mpk /zlecenia wewnętrzne/, daty 
od kiedy obowiązuje, czasu realizacji oraz podstawowych związanych z nim symboli: rodzaju 
przewozu i symbolu usługi. 
Można zdefiniować pozycje - jazdy i postoje. Jeśli jest to możliwe to należy je oznaczyć 
dokładnymi godzinami początku i końca. 
 
Zadania transportowe stanowią dyspozycję wykonania usługi realizowaną z użyciem jednego 
pojazdu w jednym zadanym przedziale czasowym. 
Jedno zlecenie może generować jedno lub wiele zadań - zarówno dla różnych realizujących je 
jednocześnie pojazdów jak i w różnych terminach. 
 
Zadania transportowe mogą być dopisywane ręcznie, lub, co jest zalecane, tworzone przez program 
na podstawie opisanych wcześniej zleceń. Jeśli zadanie ma przypisany pojazd, kierowcę 
/ewentualnie przyczepę/ i ustalony dokładny okres trwania, to może być automatycznie 
umieszczone na karcie drogowej. Ta ostatnia może być wydrukowana, a po wykonaniu usługi 
szybko weryfikowana, w oparciu o planowane dane. 
Zadania transportowe mogą być szybko tworzone z poziomu grafiku pracy kierowców. Służy on do 
zaplanowania pracy na dłuższy okres, np. na cały miesiąc. 
 
Szczegółowy opis zlecenia, z dokładnym podaniem wszystkich godzin, jest wymagany dla zleceń 
rja. Budowa zleceń rja jest wspierana przez zaimportowane wcześniej z systemu Rozkład jazdy 
autobusów kursy i zbudowane z nich obiegi. 

 
 
System-1 nie buduje własnego rozkładu jazdy, lecz korzysta z kursów opracowanych w systemach 
Informica lub ITS. Importowane są również oznaczenia kursów, na podstawie których buduje się 
kalendarze, wyznaczające terminy realizacji poszczególnych kursów. 
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Zlecenia 

 
 

 
Na rzecz budowy grafiku podaje się cechy szczególne zlecenia – przypisanie do grupy grafiku. W tę 
samą grupę łączy się kierowców realizujących dane zlecenia. 
Można oznaczać we właściwy sposób termin realizacji – np. dla zlecenia trwającego od godziny 
14.00 do 1.30 należy ustawić opcję „koniec w następnym dniu”. 
Można zdefiniować zlecenia pomocnicze – praca dodatkowego kierowcy na części realizowanej 
trasy – np. dojazd do granicy przy najmie zagranicznym. 
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Szczegóły podawane w opisie zlecenia zależą od jego rodzaju. Inne będą dla zleceń realizujących 
rozkład jazdy, a inne dla pojedynczych wynajmów. 
 

 
Terminy realizacji są zadawane dla zleceń rja oraz dla innych zleceń powtarzalnych. Kalendarze dla 
zleceń rja są zbudowane już wcześniej, obowiązują dla wszystkich, tak samo oznaczonych kursów i 
dlatego w opisie zlecenia nie mogą być już zmieniane. 
 

 
Plan realizacji zlecenia, na podstawie którego będzie budowany grafik pracy kierowców oraz będą 
emitowane karty drogowe. Podając rodzaj pracy dla drugiego kierowcy, planuje się podwójną 
obsadę. 
 
Na zakładce „pojazdy i kierowcy” można ustalić obsadę dla danego zlecenia, a zakładka „zadania” 
zawiera listę zrealizowanych już zadań przewozowych. 
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Dla zleceń zewnętrznych może być od razu wystawiona faktura: 

 
 

 
Mogą być wystawiane faktury na przedpłatę i finalne, dokonujące rozliczenia przedpłat. 
Za pomocą przycisku Rozrach można sprawdzić aktualny stan nieuregulowanych przez kontrahenta 
należności. 
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Grafik pracy kierowców. 

 
Główną część grafiku stanowi tabela, której wiersze stanowią poszczególni kierowcy, a kolumny 
odnotowują plan pracy dla kolejnych objętych zadanym okresem dni. Grafik może być planowany 
na miesiąc kalendarzowy lub dowolny inny okres. 
Można wyświetlać dane dla wszystkich kierowców lub też wybranej jednej lub kilku grup grafiku. 
 
Informacje w grafiku mogą być wyświetlane w różnych układach. 
Można wybrać dowolne z pięciu dostępnych kolumn sumujących wyniki pracy kierowcy: 

• ilość dni pracy 
• czas pracy 
• nadgodziny 
• czas jazdy 
• ilość dni wolnych 

Dane mogą być wyświetlone w jednym, dwóch lub trzech wierszach. Pierwszy zawiera zawsze 
symbol zlecenia, drugi numer przypisanego pojazdu, a trzeci do wyboru: okres realizacji, czas 
pracy, czas jazdy lub numer karty drogowej, na której zlecenie zostało zrealizowane. 
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Pod tabelą może być wyświetlony panel opisujący szczegóły danego zlecenia: 

 
 
Możliwe jest porównanie planu z realizacją: 

 
 
Dane planowane są wyświetlone na czarno, a realizacja na niebiesko. Czasy realizacji wynikają z 
odnotowanych już w systemie kart drogowych. 
Można na bieżąco śledzić stopień realizacji planu i sprawdzać np. czy kierowca nie ma 
nadmiernych nadgodzin. 
W grafiku zaznacza się wymaganą liczbę dni wolnych /planowanych – symbol W/, po czym można 
w takim dniu przypisać pracę – kierowca Bilewicz ma 24 dni pracy i 8 dni wolnego, co oznacza, że 
przypisano mu dwa dni pracy w dzień zaplanowany jako wolny. Dni takie są oznaczone specjalnym 
kolorem – zlecenie 204 w dniu 19.09. 
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W grafiku można odnotowywać zarówno zlecenia rja, jak i zlecenia najmu. Zlecenia mogą być 
jedno lub wielodniowe i mogą być realizowane przez jednego, dwóch lub trzech kierowców. Można 
również uruchamiać zlecenia bisowe – realizacja przez kilka pojazdów, mimo wcześniejszego planu 
na jeden pojazd. 
 
Można sprawdzać poprawność budowy grafiku poprzez porównanie z obowiązującymi normami: 

 
Na czerwono są wyświetleni kierowcy, dla których zostały przekroczone któreś z zadanych norm. 
Kontrole dotyczą nie tylko wybranego okresu ale i wcześniejszych dni – np. liczba kolejnych 
niedziel pracy. 
 
Zlecenia wielodniowe są wyświetlane poprzez powtórzenie symbolu w kolejnych dniach /numer 
kolejny i liczba dni są widoczne na panelu ze szczegółami/. 
Za pomocą liter (a) (b) i (c) oznacza się kilku, realizujących to samo zlecenie kierowców. 
 
Zlecenia składają się z wcześniej zaplanowanych pozycji ale ich układ może być dowolnie 
zmieniany. Zmiany mogą polegać na usunięciu jednych, a przywołaniu innych kursów oraz na 
przywołaniu do środka zlecenia krótkich zleceń najmu. Możliwa jest również korekta godzin 
rozpoczęcia i zakończenia kursu. 
Zlecenia, do których wprowadzono zmiany, są oznaczone symbolem *. 
 
Dni urlopu mogą być nanoszone automatycznie na podstawie prowadzonego w systemie planu 
urlopów. Występujące obok siebie te same symbole /np. CH – choroby/ nanosi się szybko poprzez 
przeciągnięcie myszą. 
Zaplanowany czas pracy kierowcy jest ze zlecenia przenoszony do ewidencji kadrowej – zarówno 
rozkład dni pracy jak i zaplanowany na dany dzień nominał. 
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Budować grafik można zarówno ręcznie, jak i automatycznie. 

 
Zlecenia przenosi się za pomocą przycisków, strzałek lub przeciągając myszą. 
 
Podobnie można przypisywać pojazdy: 

 
W podstawowym trybie nie są udostępniane pojazdy niesprawne – fakt niesprawności wynika z 
odpowiedniego zapisu w meldunku o stanie taboru. 
Ten sam pojazd może być przypisany do dwóch kierowców – pod warunkiem, że czasy zleceń się 
nie pokrywają. 
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Pojazdy mogą być przypisane zbiorczo, na podstawie opisanych w kartotece pojazdów stałych 
obsad: 

 
Dla zleceń istnieją również automaty do szybkiego budowania grafiku: ustawianie kolumny, a 
następnie jej powielanie rotacyjne oraz w pełni automatyczne budowanie grafiku.  
To ostatnie jest szczególnie godne polecenia – za pomocą specjalnych metod matematyczno-
statystycznych budowany jest grafik, w którym dla każdego kierowcy zostaje odnotowana 
niezbędna liczba dni wolnych, a następnie zostają przypisane wszystkie zaplanowane zlecenia. 
Zostają przy tym, jeśli to tylko jest możliwe, zachowane wszystkie wymagane normy: odpoczynki 
dzienne i tygodniowe, maksymalny i średni tygodniowy czas pracy, liczba kolejnych dni pracy oraz 
kolejnych niedziel pracujących. Jednocześnie przydział zleceń jest optymalizowany tak, aby 
poszczególni kierowcy mieli jak najbardziej zbliżoną do siebie liczbę dni pracy w niedziele i święta 
oraz średni dobowy czas pracy i średni dobowy czas jazdy. 
Przed przystąpieniem do budowy można wstępnie wypełnić część pozycji – np. przypisując 
oczekiwane przez kierowcę dni wolne oraz przypisując zlecenia najmu /program automatycznie 
planuje tylko najmy jednodniowe – dłuższe należy przypisać ręcznie/. Jeśli w opisie zleceń najmu 
przypisano już realizującą je obsadę, to przenosi się je wszystkie na grafik poprzez wykonanie 
operacji odnotowania wynajmów /niewidoczna na ekranie/. 
Zlecenia realizowane cały miesiąc przez jednego kierowcę można ustawić za pomocą przycisku 
„Powiel zapis”. Dostępne są również samodzielnie definiowane schematy wypełniania – np. dwa 
zlecenia realizowane na zmianę przez dwóch kierowców. 
Jeśli zlecenia w dniu mają już przypisane pojazdy, to za pomocą przycisku „Utworzenie zadań” 
automatycznie tworzy się na ich podstawie zadania przewozowe. 
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Zadania przewozowe 

 
Zadania mogą być utworzone z grafiku lub dopisane ręcznie. Pozycje są analogiczne jak w zleceniu 
i mogą być przed wygenerowaniem karty drogowej jeszcze zmienione. Na zakładce pomocniczo 
odnotowywani są kierowcy realizujący zlecenia pomocnicze – prowadzenie pojazdu przez część 
trasy. 
 
Ekran służy do opracowania i umożliwia wydrukowanie dyspozycji dobowej: 
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Weryfikacja kart drogowych. 
 
Karta drogowa – podstawowy dokument w programie Transport. Postać karty podczas weryfikacji 
zależy od ustawień instalacyjnych oraz rodzaju wprowadzanych danych. 
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Karty drogowe mogą być drukowane w dowolnej, określonej przez użytkownika postaci: 
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Po wykonaniu zadań przewozowych kartę drogową weryfikuje się w szybki sposób poprzez 
naniesienie różnic w wykonaniu. Program dostarcza szereg automatów umożliwiających szybkie 
odnotowanie zmian. 
 

 
Możliwe jest uzupełnienie przerw między jazdami według opracowanych wcześniej schematów. 
Umożliwiają one: 

• dopisywanie pozycji według zdefiniowanych schematów: np. zjazd z dworca na stację paliw, 
tankowanie i powrót na dworzec 

• wyszukiwanie najdłuższej przerwy i oznaczanie jej jako przerwy w czasie pracy 
• wydzielanie stałego czasu związanego z podjazdem na przystanek przed i po zakończeniu kursu 
• dopisywanie OC i dojazdów zarówno przed, jak i w trakcie realizacji zadania 
• uzupełnianie pozostałych przerw jako czasu pracy lub dyżuru 

 
Możliwa jest również szybka weryfikacja w oparciu o tarcze tachografu /odczytane programem Tachoscan 
firmy PC NET Service/. 

 
 
W lewym oknie są wyświetlone dane z tarczy, a w prawym zawartość planowanego zadania. 
Za pomocą dostępnych przycisków można przenieść czasy realizacji na wykonanie oraz uzgodnić stany 
liczników i przeliczyć przebiegi. 
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Dla kart wynajmowych lub w przewozach towarowych plan nie istnieje, a zapisy jazd mogą być wprost 
przeniesione z okna tachografów na wykonanie karty. 
Rozliczenie paliwa – według norm na 100 km, na tonokilometry oraz z motogodzin pracy na poszczególne 
silniki. Uwzględniane są inne dodatki – za przyczepy, dotarcie, zima, itd. Na ekranie znajdują się przypisane 
do pojazdu normy paliwowe oraz dane statystyczne wyliczone z jazd. 
 

 
 
 
Wykaz tankowań – do wyliczenia zużycia rzeczywistego. Zużycie rzeczywiste wyznaczyć można według 
metody pełnego baku, odnotowując stany zbiorników lub też od licznika do licznika. Informacja o 
zatankowaniu do pełna istotna jest przy rozliczaniu paliwa od licznika do licznika. 
 

 
 
Przyciski U i D służą do szybkiego odnotowania tankowań zaimportowanych z systemów zewnętrznych /np. 
SAW-100, Autopol/ lub też odnotowanych w magazynie paliw jako dokument Ar. 
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 Czas pracy kierowcy 
 

 
 
Zapisy w kartach pracy są wystawiane automatycznie na podstawie opisów jazd, ale mogą być 
również dopisywane ręcznie. 
Zapisy te są dalej przetwarzane w module czasu pracy /podsystem Kadry i Płace/ do postaci 
miesięcznych kart pracy, z automatycznym rozliczanie godzin nocnych i popołudniowych oraz 
nadgodzin. Stanowią jednocześnie źródło do obliczenia płac. 
 
Porównanie z innymi systemami 
Na polskim rynku informatycznym nie ma żadnego innego zintegrowanego systemu adresowanego 
do firm transportowych. Również zakres oferowanego przez nas podsystemu Transport jest 
większy niż inne znane nam programy. Nie jest nam znany żaden system realizujący kompleksowe 
planowanie pracy kierowców i sprzętu i jednocześnie prowadzący pełne rozliczenie wykonanych 
usług przewozowych.  
Wobec powyższego pełne porównanie naszego produktu z innym dostępnym systemem nie jest po 
prostu możliwe. Ograniczymy się zatem do oddzielnego porównania części związanych z 
planowaniem i rozliczaniem, aczkolwiek zwracamy uwagę, że dopiero zintegrowanie tych dwóch 
funkcji pozwala na operatywne zarządzanie działalnością transportową. 
 
W zakresie systemów rozliczających wykonane już przewozy jest dostępnych wiele rozwiązań, z 
tym, że poszczególne, znane nam systemy skupiają się tylko na jednym z istotnych dla firmy 
zagadnień: 
- rozliczenie zużycia paliwa 
- rozliczenie czasu pracy kierowców 
- ewidencja pracy taboru i związanego z nim wyposażenia /np. ogumienia/ 
- rachunek kosztów i wpływów. 
Np. system wyliczający wyniki na podstawie danych zarejestrowanych na tarczach tachografu 
prowadzi wprawdzie szczegółową ewidencję czasu pracy kierowców oraz przejechanych 
kilometrów, co jest dobrym narzędziem do kontroli zgodności pracy z obowiązującymi ustawami, 
ale nie niesie wystarczających informacji do wyliczenia płac czy też rozliczenia zużycia paliwa. 
Dostępne systemy informatyzują zazwyczaj pracę jednego stanowiska, a dopiero prezentowane 
przez nas podejście kompleksowe zapewnia, że firma otrzymuje komplet potrzebnych wyników. 
Systemy wycinkowe przynoszą często pełne zadowolenie na wybranym stanowisku pracy, ale 
powodują konieczność stosowania kilku, zazwyczaj całkowicie rozdzielnych systemów. 
Szczególnie niekorzystnym jest rozdzielania modułu ewidencjonującego czas pracy kierowców od 
modułu płacowego. Licząc płace należy zazwyczaj pośrednio przetworzyć dane na papierze. 
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Osobno chcemy dokonać porównania wchodzącego w skład naszego systemu modułu 
Dyspozytornia z innymi, znanymi nam programami. 
W zakresie modułów planujących czas pracy kierowców w przewozach osobowych spotkaliśmy się 
z dwoma programami: Rozkład Jazdy firmy Informica oraz Grafik firmy DPK Wieliczka. 
Nie chcemy wchodzić w zbędne polemiki związane z porównywaniem poszczególnych różnic 
między systemami. Jeśli natomiast są Państwo użytkownikami lub zamierzają zakupić jakikolwiek 
program przeznaczony do planowania pracy przewozowej, to prosimy o znalezienie odpowiedzi na 
następujące pytania: 

1. czy jest możliwe bieżące porównywanie planu pracy z jego realizacją, dokonywane z dnia 
na dzień w miarę odnotowywania wyników prac 

2. czy można na bieżąco reagować śledząc aktualny czas pracy kierowcy i dawać mu wolny 
dzień w przypadku znacznego przekroczenia nominału 

3. czy można porównywać średnie obciążenie kierowców poprzez analizę średniego czasu 
pracy oraz średniego czasu jazdy 

4. czy system współpracuje z systemem rozkładu jazdy, czy reaguje na bieżąco na wszystkie 
zmiany w rozkładzie 

5. czy system kontroluje kompletność planu – tzn, czy na pewno są przypisane do realizacji 
wszystkie wynikające z rozkładu kursy oraz inne zaplanowane zadania 

6. czy możliwa jest obsługa zarówno zleceń jedno jak i wielodniowych 
7. czy dla wszystkich zleceń można prowadzić listę wszystkich składających się na nie 

elementów /np. kursów/ 
8. czy budując plan można rozbijać zlecenia na składowe i dokonywać innej ich kompozycji 
9. czy do istniejącego zlecenia można dopisać realizację innych – np. krótki wynajm w trakcie 

zaplanowanej przerwy między kursami 
10. czy są dopuszczalne obsady dwóch kierowców i czy można dodatkowo dołączać zlecenia 

pomocnicze, opisujące pracę kolejnych kierowców tylko na części trasy 
11. czy są automatycznie dopisywane dojazdy, związane z miejscem garażowania pojazdu 
12. czy istnieją mechanizmy automatycznego budowania grafiku, zapewniające spełnianie 

wszelkich norm pracy i jednocześnie dokonujące równomiernego rozkładu pracy między 
wszystkich kierowców 

13. czy jest automatycznie uwzględniany plan urlopów 
14. czy istnieje automatyczne przypisywanie pojazdów do obsad z wykluczeniem pojazdów 

niesprawnych 
15. czy istnieje możliwość fakturowania zleceń z jednoczesną kontrolą stanu rozrachunków 
16. czy grafik pracy kierowców można budować na dowolny okres, mając przy tym dostęp do 

danych z poprzednich okresów 
17. czy powstała na podstawie planu dyspozycja dobowa może być jeszcze zmieniana 
18. czy jest emitowana karta drogowa i czy zawiera szczegółowy plan pracy – np. listę 

wszystkich kursów 
19. czy zaplanowana i zapamiętana w systemie karta może być szybko weryfikowana poprzez 

nanoszenie odstępstw lub też przez odnotowywanie rzeczywistych wyników, 
zarejestrowanych na tarczach tachografów 

20. czy weryfikując kartę drogową można ją łatwo uzupełniać o typowe w firmie transportowej 
elementy takie, jak OC, dojazdy, wyszukiwanie najdłuższej przerwy, nanoszenie dyżurów, 
odnotowywanie tankowań i związanych z nimi zjazdów itp. 

21. czy w dowolnym momencie można zdefiniować i wyemitować dowolne zestawienia – np. 
porównanie czasu realizacji tych samych kursów przez różnych kierowców 

Trochę ta lista przypomina technikę wystąpień jednego z wybitnych posłów, ale postawmy jeszcze 
jedno pytanie: 

Czy system musi spełniać wszystkie zdefiniowane w pytaniach wymogi ? 
Oczywiście, że nie, ale dlaczego stosować system który jest gorszy, a na dodatek często przy tym 
droższy. 



  Sprzedaż i gospodarka magazynowa 
 
W ostatnim czasie moduł został uzupełniony o wiele udogodnień, rozszerzeń i drobnych funkcji  
ułatwiających operowanie na formularzach już istniejących, jak i rozszerzony o całkowicie nowe 
rozwiązania pozwalające na obsługę kolejnych zagadnień, dostarczających do bazy danych  
informacje o zdarzeniach występujących w firmie. Taką nową grupę informacji stanowią dane z 
posiadanej stacji paliw i dokonywanych na niej sprzedażach, jak i wydaniach paliwa dla pojazdów 
własnych.  
Nowe rozwiązania pozwalają zarówno na import danych ze stacji paliw na której funkcjonuje 
zewnętrzny system informatyczny jak i samodzielną obsługę stacji paliw z bezpośrednią 
komunikacją pomiędzy dystrybutorami a systemem.  
W pierwszym przypadku dane o wydanym bądź sprzedanym paliwie z zewnętrznego systemu są 
okresowo importowane do bazy sytemu zintegrowanego, zapewniając możliwość prowadzenia 
gospodarki magazynowej i rejestrów sprzedaży. W praktyce oznacza to zasilanie systemu 
zintegrowanego wybranymi danymi z jednodniowym opóźnieniem /zazwyczaj dane za określony 
dzień importuje się dnia następnego/. Wiąże się również z pewnymi niedogodnościami, 
polegającymi na konieczności przenoszenia danych przez zbiór pośredni, koniecznością 
uzgadniania symboli kontrahentów, indeksów, pojazdów itd.  
Drugie rozwiązanie pozwala na bieżącą obsługę sprzedaży, i to nie tylko paliwa ale i wszelkich 
towarów i usług oraz wydawania paliwa dla pojazdów własnych. Dzięki zastosowaniu sterownika 
programowego /przygotowanego przez współpracującą z nami firmę „PetroConsulting”/ system 
bezpośrednio komunikuje się z dystrybutorami sterując ich pracą oraz przejmuje informacje o 
wydanym paliwie.  
 
Importy ze stacji paliw 
 
Import danych z zewnętrznego systemu obsługi stacji paliw realizowany jest w trzech standardach: 
- STATOIL /obecnie rozwiązanie indywidualne dla firmy P.W. TRANSKOM Sp. z o.o./ 
- SAW-100 
- AUTOPOL 
Uaktywnienie tych funkcji nie wymaga dodatkowych licencji i odbywa się poprzez wybór 
odpowiednich opcji dostępnych w ramach parametrów instalacyjnych – wystarczy posiadanie 
licencji C na moduł GM.  
Po włączeniu funkcji importu jednorazowo wprowadzić należy jeszcze kilka parametrów, będących 
wartościami domyślnymi dla importowanych danych oraz tworzonych dokumentów.  
 

 
 
Dla każdego rodzaju importu zakres podawanych parametrów jest inny, co wynika ze specyfiki 
dostarczanych zbiorów z danymi.  
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Import danych z systemu SAW-100 
Funkcja umożliwia import danych o tankowaniach i ewentualnej sprzedaży z zewnętrznego 
Systemu Automatycznego Wydawania Paliwa SAW-100 firmy UPOS System Sp. z o.o. 
System SAW-100 zarówno w wersji DOS, jak i Windows, od czerwca 2005r. wyposażony jest w 
funkcję eksportu danych do bazy System-1. W wyniku eksportu tworzone są zbiory 
RErrmmdd.DBF zawierające komplet danych o wydanym w danym dniu /wynikającym z daty 
umieszczonej w nazwie pliku/ paliwie zarówno dla pojazdów własnych, jak i dla klientów 
zewnętrznych. System generalnie jest przeznaczony do automatycznego, bezobsługowego 
wydawania paliwa, pozwalając również na jego sprzedaż gotówkową. W przypadku aktywnej 
sprzedaży gotówkowej, dane o wystawionym paragonie/ fakturze są również przekazywane. 
 

 
 
Import danych z systemu SAW-100 odbywa się w ramach otwartych okresów przetwarzania dla 
magazynu i jest wykonywany w dwóch etapach: 
- wczytanie danych z zewnętrznego pliku RE do tabeli roboczej w bazie System-1 
- utworzenie dokumentów magazynowych rozchodowych /ewentualnie sprzedaży - gdy 

obsługiwana jest sprzedaż gotówkowa/. 
Etap tworzący dokumenty magazynowe jest wykonywany w trzech przebiegach: 
1. Utworzenie dokumentów magazynowych i rachunków dla klientów zewnętrznych - sprzedaż 

gotówkowa 
2. Utworzenie dokumentów magazynowych dla klientów zewnętrznych - sprzedaż bezgotówkowa 
3. Utworzenie dokumentów magazynowych dla tankowań pojazdów własnych. 
Etap tworzenia dokumentów zaleca się poprzedzić uruchomieniem funkcji sprawdzającej 
poprawność symboli w zaimportowanych danych. 
 
W przypadku stwierdzenia błędnego importu, można usunąć wszystkie zaimportowane tankowania 
ze specyfikacji bieżącego importu /dla których nie zostały jeszcze utworzone dokumenty 
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magazynowe/. Można wówczas powtórzyć import w pełnym zakresie, po wcześniejszym 
uzupełnieniu błędnych lub brakujących symboli w systemie SAW-100. 
Podczas wykonywania przebiegów wchodzących w skład drugiego etapu, przy poszczególnych 
tankowaniach odnotowane zostają numery utworzonych dokumentów magazynowych i rachunków. 
Tworzone dokumenty magazynowe i sprzedaży mogą być automatycznie zatwierdzane w zależności 
od parametru zatwierdź dokumenty ustalanego każdorazowo podczas wykonywania funkcji.  
 
Import danych z systemu AUTOPOL 
Funkcja umożliwia import danych o tankowaniach pojazdów własnych i obcych z zewnętrznego 
systemu wydawania paliwa AUTOPOL firmy HECTRONIC. 
System AUTOPOL wyposażony jest w funkcję eksportu danych do zbioru tekstowego o strukturze 
uzgodnionej z System-1. W wyniku eksportu tworzone są zbiory TANKddmmrrrr.DAT zawierające 
komplet danych o wydanym w danym dniu /wynikającym z daty umieszczonej w nazwie pliku/ 
paliwie zarówno dla pojazdów własnych jak i klientów zewnętrznych. System AUTOPOL jest 
przeznaczony wyłącznie do automatycznego, bezobsługowego wydawania paliwa - nie prowadzi 
jego sprzedaży. W przypadku wydania paliw dla pojazdów klientów zewnętrznych, obsługa 
sprzedaży wydanych paliw może być prowadzona w systemie SYSTEM-1. 
 

 
 
Ponieważ system AUTOPOL rejestruje wszystkie wydania paliwa - w zależności od ustalonego 
zakresu obsługi w bazie SYSTEM-1 można ograniczyć zakres importowanych danych poprzez 
wpisanie w instalacji nazw pól i ich wartości do pominięcia podczas importu.  
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Import danych z systemu AUTOPOL odbywa się w ramach otwartych okresów przetwarzania dla 
magazynu i jest wykonywany w dwóch etapach: 
 - wczytanie danych z zewnętrznego pliku TANK do tabeli roboczej do bazy System-1; 
 - utworzenie dokumentów magazynowych rozchodowych.  
Etap tworzący dokumenty magazynowe jest wykonywany również w dwóch przebiegach: 
1. Utworzenie dokumentów magazynowych dla klientów zewnętrznych  
2. Utworzenie dokumentów magazynowych dla tankowań pojazdów własnych. 
Etap tworzenia dokumentów zaleca się poprzedzić uruchomieniem funkcji sprawdzającej 
poprawność symboli w zaimportowanych danych oraz stanów magazynowych niezbędnych do 
wykonania rozchodów na zaimportowane ilości. 
 
W przypadku stwierdzenia błędnego importu, można usunąć wszystkie zaimportowane tankowania 
ze specyfikacji bieżącego importu /dla których nie zostały jeszcze utworzone dokumenty 
magazynowe/. Można wówczas powtórzyć import w pełnym zakresie, uzupełniając wcześniej 
błędne lub brakujące symbole w systemie AUTOPOL. 
 
Podczas wykonywania przebiegów wchodzących w skład drugiego etapu, przy poszczególnych 
tankowaniach odnotowane zostają numery utworzonych dokumentów magazynowych. 
Tworzone dokumenty magazynowe mogą być automatycznie zatwierdzane w zależności od 
parametru zatwierdź dokumenty ustalanego każdorazowo podczas wykonywania funkcji.  
 
 
Stacja paliw z bezpośrednią komunikacją z dystrybutorami 
Funkcja ta pozwala na prowadzenie pełnego zakresu sprzedaży towarów i usług na stacji paliw dla 
klientów zewnętrznych oraz na wydawanie paliwa dla pojazdów własnych. System komunikuje się 
bezpośrednio z dystrybutorami przy pomocy sterownika programowego firmy „PetroConsulting”, 
dzięki czemu może sterować pracą dystrybutorów /blokowanie, zwalnianie, ustawianie cen, 
sprawdzanie statusu/ oraz odczytuje ilość i wartość wydanego paliwa, które to bez możliwości 
ręcznej korekty są umieszczane w wystawianych dokumentach.  
W chwili obecnej dostępny sterownik programowy obsługuje dystrybutory produkcji MM Petro w 
Ostrowie Wlkp. /dawniej ZAP/. Dystrybutory te powinny być wyposażone w interface RS485, a ich 
połączenie z komputerem zrealizowane przez konwerter RS232/RS485 /np. produkcji ZUK Sp. z 
o.o. Ostrów Wlkp. o symbolu EUR-03/ do portu RS232.  
Aktualne rozwiązanie nie obejmuje obsługi czytników kart identyfikujących pojazd i kierowcę. 
Zwolnienie bądź zablokowanie dystrybutora do tankowania jest wykonywane przez obsługę stacji 
paliw. Planowana jest rozbudowa tego rozwiązania o identyfikację oraz autoryzację kart klientów i 
taboru własnego. 
Rozwiązanie to przewiduje możliwość obsługi dowolnej ilości stacji paliw, przy czym dla każdej 
instalacji wymagana jest dodatkowa licencja.  
 
Wykaz stacji paliw wraz z opisami dystrybutorów 
Wykaz obsługiwanych stacji paliw oraz opisy dostępnych na nich dystrybutorów są całkowicie 
definiowane przez użytkownika.  
Każda stacja paliw może obsługiwać do 10 dystrybutorów wielopaliwowych /maksymalnie 5 węży/.  
Opis stacji paliw zawiera domyślne ustawienia rejestrów sprzedaży i symboli dokumentów 
magazynowych, które są podpowiadane przy wystawianiu dokumentów.  
 
Dla każdego dystrybutora i węża niezależnie w ramach każdej stacji paliw przypisany jest symbol i 
cena sprzedaży paliwa. Dostępne są również funkcje pozwalające na zmianę cen sprzedaży na 
pojedynczym dystrybutorze jak i na wszystkich równocześnie oraz wyświetlające szczegółowy 
status dystrybutora. 
 



 
 
W przypadku obsługi na jednej stacji paliw sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz wydawania 
paliwa dla pojazdów własnych przyjęte rozwiązania wymagają rozdzielenia instalacyjnego 
dystrybutorów na dwie grupy, obsługujące niezależnie oba rodzaje pojazdów /wyróżnik czy 
tankowanie własne? w opisie dystrybutora/. W praktyce oznacza to wydzielenie dystrybutorów 
przeznaczonych do tankowania pojazdów własnych. 
 
Stan pracy dystrybutorów 
Aktywna funkcja sprzedaży i wydawania paliwa wyświetla na ekranie okno ze stanem wszystkich 
opisanych w instalacji dystrybutorów. Każdemu zdefiniowanemu w wykazie dystrybutorowi 
odpowiada jeden panel z opisem dystrybutora. Jeżeli któryś z dystrybutorów opisanych w wykazie 
nie jest aktywny - zostaje wyświetlony na szarym tle a wszystkie funkcje jego obsługi są 
niedostępne. 
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W wyraźnej sygnalizacji wzrokowej, obsługiwane dystrybutory są wyświetlane w kolorach 
odpowiadających ich stanowi: 
 - zielonym - wolne 
 - żółtym - w trakcie obsługi sprzedaży /wystawianie rachunku lub paragonu/ 
 - czerwonym - zablokowane  
 - w kolorze tła panelu - będące w trakcie tankowania. 
Dla każdego z dystrybutorów obsługiwane są funkcje /dostępność funkcji zależy od stanu 
dystrybutora/: 
 - Zablokuj - dostępna dla dystrybutorów wolnych oraz w trakcie tankowania 
 - Odblokuj - dostępna dla dystrybutorów zablokowanych 
 - Program - dostępna dla dystrybutorów wolnych 
 - Sprzedaż - dostępna dla dystrybutorów zablokowanych po tankowaniu /bez programu/ 
Funkcje Zablokuj i Odblokuj przekazują do dystrybutora odpowiednio polecenia zablokowania i 
odblokowania dystrybutora. 
Funkcje Program i Sprzedaż dokonują sprzedaży paliwa - różnica polega na sposobie /kolejności/ 
obsługi. W przypadku sprzedaży wg programu, najpierw dokonuje się wystawienia paragonu/ 
rachunku na ustaloną z góry wartość, w wyniku czego dystrybutor zostaje ustawiony na 
zatankowanie określonej ilości paliwa. Funkcja Sprzedaż dokonuje sprzedaży po zatankowaniu w 
oparciu o rzeczywiście wydaną ilość paliwa. 
W przypadku gdy dystrybutor jest przeznaczony do wydawania paliwa dla pojazdów własnych, 
funkcja Sprzedaż zostaje zastąpiona funkcją z opisem symbolu dokumentu magazynowego 
tworzonego dla rozchodów wewnętrznych /na powyższym ekranie ar/. 
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Sprzedaż paliw, towarów i usług 
Okno jest uruchamiane dla jednego dystrybutora, co oznacza że na danym stanowisku można 
wystawiać rachunek /prowadzić sprzedaż/ równocześnie tylko dla jednego dystrybutora. 

 
Otwarcie okna sprzedaży następuje zawsze z niezmiennymi danymi o wartości i ilości paliwa 
/odczytanymi z dystrybutora/ oraz domyślnymi ustawieniami /wynikającymi z opisu bieżącej stacji 
paliw i dystrybutora/: 
 - rejestrów sprzedaży /kolejno dla: faktur Vat, paragonów fiskalnych i wz - rachunek zbiorczy z 

odroczona płatnością/  
 - magazynu 
 - symbolu dokumentu magazynowego 
Oraz wartościami domyślnymi dostępnymi do edycji: 
 - paragon fiskalny /rodzaj rachunku/ 
 - kontrahent jednorazowy /symbol kontrahenta/ 
 - sposób zapłaty /spos.zapłaty/ 
 - bieżąca data systemowa /data wystaw./ 
 - symbol osoby zalogowanej do systemu /wystawił/. 
Jeżeli sprzedaż dla bieżącego dystrybutora ma obejmować wyłącznie zatankowane paliwo /jego 
ilość i wartość są wyświetlone w górnej części okna i nie podlegają edycji/, można natychmiast 
wybrać odpowiedni rodzaj rachunku i go zatwierdzić. 
W celu uzupełnienia sprzedaży o dowolny towar /występujący w danym magazynie/ lub usługę 
/zdefiniowaną w kartotece usług/ należy dopisać je do specyfikacji.  
Obsługa specyfikacji prowadzona jest przy pomocy standardowych funkcji edycyjnych, z 
dostępnymi podpowiedziami towarów /przycisk "M"/ oraz usług /przycisk "U"/. Dopisanie towaru 
lub usługi ogranicza się wyłącznie do podania symbolu i ilości. Opis pozycji wraz z ceną /detaliczną 
brutto/ zostaną wyświetlone i zapisane automatycznie.  
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Po zakończeniu edycji specyfikacji towarów i usług można przystąpić do zatwierdzenia sprzedaży 
/na wyświetloną wartość ogółem/. W przypadku zrezygnowania ze sprzedaży, specyfikacja towarów 
i usług zostaje skasowana. 
Zatwierdzenie sprzedaży powoduje zwolnienie dystrybutora oraz wykonanie wydruku odpowiednio 
paragonu fiskalnego, faktury VAT bądź paragonu fiskalnego i następnie faktury VAT. 
Rezygnacja ze sprzedaży nie powoduje zapisania żadnych danych a dystrybutor nadal znajduje się 
w stanie "zablokowany po tankowaniu" – można wówczas prowadzić obsługę sprzedaży dla innego 
dystrybutora.  
W celu ewentualnej dalszej obsługi rachunku /np. jego odwołanie, powtórny wydruk itd./ należy 
korzystać z funkcji Sprzedaż, w której rachunki wystawione we współpracy z dystrybutorami paliw 
są dostępne na takich samych zasadach jak pozostałe. 
Wybranie opcji "bez rachunku /tylko wz/" po zatwierdzeniu sprzedaży powoduje jedynie zapisanie 
rozchodu /automatyczne wystawienie i zatwierdzenie dokumentu magazynowego/ oraz zwolnienie 
dystrybutora po sprzedaży. W tym wariancie zatwierdzenia sprzedaży, żaden dokument nie jest 
drukowany. 
 
Wydawanie paliw dla pojazdów własnych 
Okno jest uruchamiane równocześnie tylko dla jednego dystrybutora, co oznacza że na danym 
stanowisku można obsługiwać wydanie paliwa równocześnie dla jednego dystrybutora. W wyniku 
zatwierdzenia wydania paliwa dla pojazdu własnego program nakazuje sterownikowi dystrybutorów  
zwolnienie dystrybutora.  
Otwarcie okna wydania paliwa dla pojazdu własnego następuje zawsze z domyślnie ustawionym 
symbolem dokumentu magazynowego /wynikającym z opisu bieżącej stacji paliw/. 
Zatwierdzenie wydania paliwa wymaga podania: 
 - symbolu kierowcy 
 - symbolu pojazdu własnego 
 - stanu licznika /opcjonalnie - zależnie od ustawienia parametrów instalacyjnych/ 
i powoduje utworzenie i zatwierdzenie dokumentu magazynowego rozchodu wewnętrznego oraz 
zwolnienie dystrybutora.  

 
 
W przypadku zaznaczenia opcji czy drukować dokument magazynowy? wykonany zostanie 
automatycznie wydruk przypisany do danego dokumentu /analogicznie jak w przypadku wydruków 
z funkcji obroty magazynowe. Jeżeli wybrano wariant zatwierdzenia bez wydruku, żaden dokument 
nie jest drukowany.  
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W celu ewentualnej dalszej obsługi dokumentu /np. jego odwołanie, powtórny wydruk itd./ należy 
korzystać z funkcji Obroty magazynowe, w której dokumenty wystawione we współpracy z 
dystrybutorami paliw są dostępne na takich samych zasadach jak pozostałe. 
 



 

 Finanse i księgowość - BILETY 
 

 
Funkcja umożliwia import danych z plików systemów obsługujących kasy biletowe i konduktorskie. 
Dane mogą być zaimportowane z dowolnego systemu eksportującego dane o sprzedanych biletach 
do pliku typu *.dbf. Po dokonaniu importu dostępna jest opcja automatycznego dopisania danych do 
rejestrów sprzedaży po uprzednim zdefiniowaniu sposobu grupowania danych w rejestrach oraz 
odpowiednich kont księgowych. Po dopisaniu danych do rejestrów tworzone są dekrety księgowe. 
Program wystawia noty informacyjne dla przewoźników, w imieniu których były sprzedawane 
bilety. Dostarcza różnorodnych analiz dotyczących sprzedanych biletów: 

• sprzedaż ogółem w miesiącu, 
• analizy kursów: zbiorczo, wg długości tras, wg przystanków, 
• struktura przewozów pasażerskich, 
• sprzedaż biletów w imieniu innych przewoźników, 
• zestawienie dopłat do biletów ulgowych. 
 

Zakres zestawień można rozszerzyć o dowolne inne analizy zdefiniowane dla własnych potrzeb. 
Funkcja „Bilety” jest dostępna dla firm posiadających prawo do użytkowania systemu Transport 
oraz dla użytkowników programu FK mających określone uprawnienie. 
 
 

Sprzedaż biletów w miesiącu 
 
 
Zestawienie sprzedanych w miesiącu biletów. Dane pogrupowane są wg stanowisk sprzedaży, 
typów i rodzajów biletów oraz typów i stawek ulg. Wartości rozbite są na przychody bieżącego 
miesiąca /netto i brutto/ oraz przychody przyszłych okresów. Zakres danych można ograniczyć do 
wybranego stanowiska, kursów własnych lub obcych, typu lub rodzaju biletu bądź ulgi. Przycisk ∑ 
umożliwia wyświetlenie sumy ogółem danych z wyświetlanego zakresu, przycisk RS – dopisanie 
danych do rejestrów sprzedaży w sposób określony w parametrach instalacyjnych i utworzenie do 
zapisów odpowiednich dekretów księgowych. 
 
 

 
 
 

34 



35 

Analiza kursów 
 
Dostępne są następujące analizy: 

• kursy zbiorczo w miesiącu 
• kursy wg długości tras w miesiącu 
• kurs wg przystanków 

 
System pozwala oszacować dochód z każdego kursu, obliczając przychody z kursu oraz jego koszt 
będący iloczynem długości kursu w kilometrach pobranego z rozkłady jazdy oraz kosztu jednego 
kilometra. Koszt jednego kilometra kursu należy wprowadzić w parametrach instalacyjnych. Można 
napisać procedurę, która oblicza w/w kurs dzieląc koszty transportu z okresu pobrane z ksiąg 
rachunkowych przez ilość przejechanych w okresie kilometrów. 
 
 
Kursy zbiorczo 
 
W oknie górnym umieszczony jest wykaz kursów: symbol kursu, nazwa, godzina odjazdu autobusu, 
rodzaj jazdy /tj. komunikacja zwykła czy komunikacja pośpieszna/ oraz długość kursu. Dla każdego 
kursu zostają wyprowadzone następujące informacje: ilość kursów w miesiącu, długość wszystkich 
kursów w km, ilość przewiezionych pasażerów w miesiącu, ilość pasażerów przypadająca na 1000 
km, koszt kursów w miesiącu,  wartość sprzedanych biletów netto, wartość dopłat do ulg netto, 
wartość przychodów ogółem netto /bilety i dopłaty/ oraz  dochód z kursu. Koszt kursu obliczany 
jest jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów oraz kosztu jednego km, pobranego z parametrów 
instalacyjnych. Dane dotyczące kursów są rzeczywistymi danymi pobranymi z dwóch miesięcy – z 
poprzedniego miesiąca - wartości dotyczące przychodów przyszłych okresów i z bieżącego 
miesiąca – sprzedaż w miesiącu. 
 
W obiekcie zakres można ograniczyć zakres wyświetlanych informacji wybierając jedną z opcji: 

wszystkie dane /ustawienie domyślne/ 
rodzaj jazdy  
linia 

 
Dane można uporządkować: 

wg  numerów kursów 
wg ilości pasażerów malejąco 
wg wartości przychodów malejąco 
wg wartości dochodu malejąco  
wg ilości pasażerów na 1000 km malejąco 

 
Przycisk ∑ - wyprowadza sumę ogółem danych z wyświetlanego zakresu. 
 
Dla każdego kursu z tabeli górnej w dolnej części ekranu są wyprowadzane wszystkie kursy z 
miesiąca. Dla każdego dnia dostępna jest informacja o ilości przewiezionych pasażerów, koszcie 
kursu i przychodach z kursu. Kursy w niedziele i soboty oznaczone są różnymi kolorami. 
 



 
 
 
Zestawienie poniżej przedstawia dane o wybranym kursie w kolejnych miesiącach roku 
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Kursy wg długości tras  
 
Funkcja prezentuje dane o kursach wg długości tras w następujących przedziałach: do 50 km,  od 
51-100 km, od 101-150 km, od 151 do 200 km,  od 201 do 300 km oraz powyżej 300km. Dla 
każdego przedziału wyprowadzane są informacje: ilość kursów w miesiącu,  długość wszystkich 
kursów w km, ilość przewiezionych pasażerów w miesiącu, ilość pasażerów przypadająca na 1000 
km, koszt kursów w miesiącu,  wartość sprzedanych biletów netto, wartość dopłat do ulg netto, 
wartość przychodów ogółem netto /bilety i dopłaty/ oraz  dochód z kursów. 
Dane dotyczące kursów w miesiącu są rzeczywistymi danymi pobranymi z dwóch miesięcy – z 
poprzedniego miesiąca - wartości dotyczące przychodów przyszłych okresów i z bieżącego 
miesiąca – sprzedaż w miesiącu. 
 
 
 

 
 
 
Kurs wg przystanków 
 
Dostarcza informacji o pasażerach kursu w różnych układach. Ekran podzielony jest na 4 części. 
Pierwsza przedstawia informację o ilości pasażerów kursu w kolejnych miesiącach roku. Druga – 
ilość pasażerów jadącą w autobusie od poszczególnych przystanków w wybranym miesiącu. Trzecia 
część prezentuje analizę wybranego przystanku - ilość pasażerów jadącą w autobusie od tego 
przystanku w kolejnych dniach miesiąca. Część czwarta przedstawia obciążenie autobusu w 
kolejnych dniach miesiąca w rozbiciu na przystanki. 
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Można uzyskać zestawienie ilości pasażerów wybranego kursu jadących z poszczególnych 
przystanków w kolejnych miesiącach roku. 
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Struktura przewozów pasażerskich 
 
Ilość pasażerów w kolejnych miesiącach roku w rozbiciu na kursy zwykłe i pośpieszne oraz na typy 
i rodzaje biletów. 
 
 
 

 
 
 
Dodatkowo zestawienie zawiera informacje o ilości przejechanych kilometrów w każdym miesiącu, 
ilości pasażerów na 1000 km oraz średnią długość kursu. 
 
Sprzedaż w imieniu innych przewoźników 
 
Funkcja prezentuje sprzedaż biletów dokonaną w miesiącu w kasach biletowych na kursy obce. 
Górna tabela przedstawia sumę sprzedaży biletów netto oraz brutto wg poszczególnych 
przewoźników. Symbole przewoźników występujące w plikach z biletami powinny  zostać 
wprowadzone w danych instalacyjnych do systemu wraz z odpowiadającymi im symbolami 
kontrahentów z kartoteki kontrahentów systemu. Dane można uporządkować: wg symbolu 
przewoźnika, symbolu kontrahenta, nazwy kontrahenta oraz miejscowości. W dolnej części ekranu 
wyprowadzane są wartości biletów sprzedanych w imieniu przewoźnika pogrupowane wg typów i 
rodzajów biletów oraz  typów i stawek ulg. 
Przycisk ∑ - wyprowadza sumę ogółem danych z wyświetlanego zakresu.  
 
Zestawienie zbiorcze: 
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Ekran. W opcji wydruku możliwy jest wydruk not informacyjnych dla kontrahentów. 
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Dopłaty do biletów ulgowych 
 
Wykaz dopłat do biletów ulgowych w rozbiciu na jednostki realizujące dopłaty. Wykazywane są 
wyłącznie dopłaty do kursów własnych. W lewej części okna wyprowadzane są symbole jednostek 
realizujących dopłaty i ich nazwy określone w punkcie „Rodzaje biletów i ulg”. W prawym oknie 
dla bieżącej jednostki zostają wyświetlone wartości dopłat netto oraz brutto pogrupowane wg 
stanowisk sprzedaży, typów i rodzajów biletów oraz typów i stawek ulg. Funkcja uwzględnia tylko 
dopłaty realizowane przez te jednostki, które zostały wprowadzone w części instalacyjnej.  
W obiekcie zakres można ograniczyć zakres wyświetlanych informacji. Przycisk ∑ umożliwia 
wyświetlenie sumy ogółem danych z wybranego zakresu. 
 

 
 
 
Poniżej przykład zestawienia zawierającego informacje o dopłatach za miesiąc  
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