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1 Wstęp
Grafik Pracy Kierowców służy do planowania pracy oraz bieżącej dyspozycji
w przewozach osobowych.
Obsługiwane są wszystkie rodzaje przewozów osobowych:
•
•
•

komunikacja miejska
przewozy regionalne
przewozy dalekobieżne.

Można planować zarówno zadania powtarzalne (rozkład jazdy, przewozy zamknięte)
jak i pojedyncze zlecenia (wynajmy).
Podstawowe funkcjonalności grafiku to:
•
•
•

miesięczny plan pracy
dzienny plan pracy
bieżąca dyspozycja.

Z grafikiem bezpośrednio związane są funkcje rozliczające:
•
•

ewidencja czasu pracy
rozliczanie zadań przewozowych.

Poszczególne moduły stanowią część składową Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Przedsiębiorstwem Transportowym Veritum XL. Poza obsługą działalności transportowej
zawiera on jeszcze podsystem Stacja Obsługi (warsztat) oraz typowe moduły ERP:
Finanse i Księgowość, Sprzedaż, Kadry i Płace, Gospodarka Materiałowa.
Grafik pracy kierowców może być eksploatowany w ramach całego Veritum XL,
samodzielnie lub współpracując tylko z częścią pozostałych podsystemów
(np. obsługa warsztatu).
Podstawowymi elementami przy konstruowaniu grafiku są:
•
•
•

lista dostępnych kierowców
lista dostępnych pojazdów
lista przyjętych do realizacji zleceń przewozowych.

Zleceniem jest każda przyjęta do wykonania usługa przewozowa. Zlecenie może być
jednorazowe (wynajem pojazdu) lub realizowane w zadanych terminach. W drugim
przypadku w grę wchodzą przewozy zamknięte (np. przewozy pracownicze) oraz
realizacja ogólnodostępnego rozkładu jazdy.
Rozkłady jazdy i objęte nimi kursy mogą być definiowane w systemie Veritum XL lub
też mogą być importowane z dowolnych systemów zewnętrznych. Importy
dostosowuje się do systemu funkcjonującego u organizatora przewozów.
Na podstawie zleceń system Veritum XL generuje zadania przewozowe. Zadania
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.
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Tworzenie grafiku polega na utworzeniu kompletu realizowanych w zadanym okresie
zadań przewozowych, przydzieleniu obsługujących kierowców oraz środków
transportu (autobusów).
Pierwszy etap prac polega na utworzeniu grafiku na zadany okres czasu - zazwyczaj
miesiąc kalendarzowy, ale możliwe są dłuższe okresy. Jest to grafik miesięczny
(okresowy) i z reguły polega on na wygenerowaniu kompletu zadań przewozowych
i przypisaniu im kierowców. Grafik może być tworzony:
•
•
•

ręcznie - oddzielne przypisywanie kierowców do różnych zadań
półautomatycznie - np. poprzez powielanie zapisu, czy też schematu obsady
automatycznie - w pełni przez program z zachowaniem zadanych kryteriów.

Przy tworzeniu grafiku kontroluje się czas pracy kierowców oraz wszelkie inne normy
wynikające z Kodeksu Pracy oraz z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców (czas jazdy,
odpoczynki itd.).

Grafiki dzienne stanowią dobowy wycinek grafiku okresowego. Powstają poprzez
niezbędne modyfikacje zapisów wstępnych (np. nieobecność zaplanowanego
kierowcy) oraz przypisanie do zadań realizujących je pojazdów. Zwieńczeniem
grafiku dziennego jest utworzenie kompletu kart drogowych, czyli dyspozycji
wykonania zaplanowanego zadania przewozowego, z użyciem jednego pojazdu,
realizowanego przez jednego lub kilku kierowców.
Na podstawie grafiku dziennego, a także wystawionych kart drogowych, można
prowadzić bieżącą dyspozycję. Funkcjonalność ta jest rozbudowana o prowadzoną na
bieżąco obsługę awarii. Jest to szczególnie przydatne w dyspozytorni komunikacji
miejskiej - usprawnia konieczne podmiany pojazdów.
Po zweryfikowaniu
niezbędnych do:
•
•
•

kart

drogowych

system

odnotowuje

komplet

informacji

ewidencji czasu pracy kierowców
rozliczenia działalności przewozowej
rozliczenia paliwa.

Ewidencja czasu pracy odnotowuje czas pracy kierowców z podziałem na:
•
•
•

czas pracy (czyli realizacja zaplanowanego nominału)
czas dyżuru
czas przerwy przy stosowaniu przerywanego czasu pracy.

Dostępne są również własne podziały. Np.: czas rezerwy na zajezdni, czas jazdy
według rodzajów usług, czas postoju według jego przyczyny itp.
W przypadku wdrożenia podsystemu Płace odnotowany czas stanowi bezpośrednie
dane do wyliczenia wynagrodzeń.

System Veritum XL jest realizowany w oparciu o jedną, zintegrowaną bazę danych,
prowadzoną w oparciu o Microsoft SQL Server wersja 2008 lub późniejsza.
Program jest dostosowywany do specyficznych potrzeb klienta.
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2 Kartoteki
2.1 Grupy grafiku

Zdefiniowanie grupy grafiku jest konieczne przy tworzeniu grafiku pracy kierowców.
Grupy grafiku przydziela się do zleceń oraz do kierowców, co wstępnie wskazuje,
którzy kierowcy winni obsługiwać które zlecenia.
Do grup grafiku przypisuje się grupy pojazdów, co ogranicza ich listę w trakcie
budowania grafiku. Z grupą grafiku można powiązać szereg dodatkowych
parametrów wykorzystywanych w trakcie budowania grafiku (nie jest to opisane
w niniejszych materiałach). Określenie koloru spowoduje, że zadanie z tej grupy
będzie w grafiku wyświetlane na wybranym tle.
Dostępne są cztery rodzaje grup grafiku:
•
•
•
•

U - uniwersalna
Z - zlecenia
K - kierowcy
D - kierowcy dodatkowi

Podstawową grupą jest grupa U - uniwersalna. Przypisuje się ją zarówno do zleceń
jak i do kierowców. Kierowcy i zlecenia są wówczas połączeni w rozdzielne grupy.
Jednocześnie grafikiem zostają objęci tylko ci kierowcy i tylko te zlecenia, którym
przypisano symbol aktualnie przetwarzanej grupy.
Rodzaje Z i K umożliwiają dodatkowe podziały - nie są prezentowane w niniejszych
materiałach.
Rodzaj D wyróżnia kierowców, którzy są dostępni tylko
zaawizowaniu - planuje się dla nich prace tylko w wybrane dni.

po

wcześniejszym

Przy budowaniu automatycznym występuje jeszcze pojęcie podgrupy grafiku.
Stanowią one niezależny od grup grafiku podział zleceń - np. wszystkie zlecenia z
jednej linii.
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2.2 Kierowcy

Kartoteka kierowców jest automatycznie tworzona
pracowników i tylko uzupełniana o dodatkowe dane.

na

podstawie

kartoteki

Najistotniejszym uzupełnieniem jest przypisanie właściwej grupy grafiku. Bez jej
przypisania kierowca nie jest dostępny w grafiku pracy kierowców.
Przydział grupy grafiku i dalszych związanych z nim parametrów (nie wszystkie są
widoczne na rysunku - pełna lista poniżej) może zmieniać sie od zadanego dnia:
•
•
•

Data zmiany
Grupa grafiku
Lp w grupie - umożliwia porządkowanie kierowców w ramach grupy przy
wyświetlaniu grafiku
Pozostałe parametry są używane przy automatycznym budowaniu grafiku:
• Ograniczenia związane z automatycznym budowaniem grafiku
o - bez ograniczeń
o A - wykluczony z budowania automatycznego
o W - tylko własna grupa zleceń
o L - tylko własna lokalizacja
• Ograniczenie zmiany: numer zmiany (1 do 3) na której wyłącznie należy
planować pracę kierowcy. Puste - dowolna zmiana.
• Lokalizacja zlecenia - lokalizacja stanowiąca preferencję (lub wyłączność) przy
przydziale zleceń.
• Planowanie pracy po godzinie - najwcześniejsza godzina początku zlecenia.
• Planowanie pracy do godziny - najpóźniejsza godzina końca zlecenia.
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Kierowcy można przypisać klasę pojazdu, podgrupę grafiku a nawet bezpośrednio
listę preferowanych dla niego zleceń:

Przydziały te stanowią preferencję lub wyłączność w trakcie automatycznego
budowania grafiku - do kojarzenia ze zleceniami. Klasy pojazdów mogą być również
wykorzystywane przy ręcznym budowaniu grafiku (blokady lub ostrzeżenia).
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3 Zlecenia
Lista zleceń

Opis jednego zlecenia

Opis zlecenia zawiera szereg pól, z których dla budowania grafiku istotnymi są:
•
•
•
•

•

Grupa zleceń - wyznacza najważniejsze cechy zlecenia: rodzaj (zewnętrzne
lub wewnętrzne), czy zlecenie rja (oparte o rozkład jazdy) lub czy zlecenie
powtarzalne (własny kalendarz).
Symbol zlecenia nadany przez użytkownika lub wygenerowany przez system.
Okres realizacji zlecenia - data i godzina od - do
Grafik - tryb realizacji zlecenia w grafiku:
o B - bez odnotowania
o 1 - całość przez jednego kierowcę
o 2 - całość przez dwóch kierowców
o 3 - całość przez trzech kierowców
o K - rozpisane na różnych kierowców
o R - zbiorcze (rozbijane na pozycje)
o Z - złożone
o P - podzlecenie
Grupa grafiku.
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•

•
•

Obsada /1 do 9/ - ilość kierowców realizujących zlecenie. W trybach grafiku 1,
2 lub 3 można podać obsadę większą od liczby kierowców podstawowych.
Oznacza to kierowców pomocniczych, realizujących tylko część zlecenia odpowiednią część pracy zadaje się w pozycjach.
Ilość pojazdów realizujących zlecenie.
Numer zmiany na której zlecenie jest realizowane: 1, 2 lub 3. Wartość 0 - nie
ma pracy zmianowej.

W planowaniu wykorzystuje się również inne widoczne na obrazie pola, a także pola z
następnych zakładek. Terminy realizacji i Pozycje są opisane poniżej. Zleceniu można
przypisać, analogicznie jak kierowcom, klasy pojazdów oraz podgrupy grafiku.
Terminy realizacji

Lista dni w których zlecenie ma być realizowane - zawiera wykaz dni planowanych
oraz informację o dniach, w których zlecenie było realizowane /tzn. zostało
wystawione zadanie/, wraz z ilością odnotowanych w tym dniu zadań.
Kalendarz może być już wcześniej zdefiniowany w rozkładzie jazdy i tylko przywołany
do zlecenia, lub też może być dla zlecenia specjalnie utworzony.
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Pozycje

Planowane szczegóły realizacji zlecenia: jazdy, postoje i przerwy.
Istotnym jest typ zapisu - dostępne są wartości:
•
•
•
•
•
•

K - kurs /tylko zlecenia rja/
J - jazda /pozostałe zlecenia/
D - dojazd
P - postój
X - praca kierowcy bez odnotowania pracy lub postoju pojazdu
V - dodatkowe zlecenie nie rozpisane na pozycje.

Rodzaj jazdy i rodzaj pracy pozwalają na odpowiednie kwalifikowanie odnotowanych
pozycji czasu. Rodzaj pracy w szczególności wyznacza kategorię kodeksową: praca,
dyżur lub przerwa. Jest to definiowane w części instalacyjnej systemu.
Przy budowaniu grafiku pozycje są przenoszone do zadań, a z nich na emitowane
przez grafik karty drogowe. Z kolei karty drogowe tworzą karty pracy - niezbędne do
utworzenia ewidencji czasu pracy.
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4 Planowanie pracy kierowców
Grafik pracy kierowców tworzy się i przetwarza w dowolnym okresie czasu. W
praktyce jest to najczęściej miesiąc kalendarzowy.
Do planowania okresowego dostępne są trzy rodzaje grafiku:
•
•
•

grafik roboczy
grafik projektowy
grafik główny (produkcyjny).

Dwa pierwsze mają charakter pomocniczy i nie są obowiązkowe - plan pracy można
tworzyć od razu w grafiku głównym, ale nie będzie wówczas przechowywana wstępna
zawartość planu. Dane mogą być automatycznie przenoszone z jednego do drugiego
rodzaju grafiku.
Grafik roboczy służy do tworzenia wstępnych planów, stanowiących szablony do
tworzenia pozostałych grafików.
Grafik projektowy tworzy się już jako kompletny plan na zadany miesiąc. Grafik
projektowy zachowuje swoją zawartość niezależnie od zmian wprowadzanych później
w grafiku głównym.
Grafik główny zawiera zatwierdzony projekt i służy dalej zarówno do tworzenia
grafiku dziennego jak i realizowania bieżącej dyspozycji. Grafik główny jest dostępny
w trzech różnych postaciach (widokach):
•
•
•

grafik kierowców - plan pracy kierowców w wybranym okresie - przypisane
zadania i pojazdy
grafik dyspozytora - plan pracy na jeden lub kilka dni z graficzną prezentacją
zadań (na osi czasu)
grafik dzienny - plan jednego dnia zorientowany na kierowców lub na zlecenia.
Ten drugi jest optymalizowany pod potrzeby dyspozycji w komunikacji
miejskiej.

Należy podkreślić, że powyższe trzy grafiki stanowią tylko inny widok tych samych
danych, będących jednym grafikiem produkcyjnym.
Grafik uruchamia sie dla jednej lub kilku wybranych grup grafiku - ogranicza to
dostępne w trakcie planowanie listy kierowców oraz zleceń.
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4.1 Grafik miesięczny (okresowy)
Podstawowym zadaniem grafiku jest zaplanowanie pracy kierowców w kolejnych
dniach okresu.

W głównej siatce każdy kierowca ma w każdym kolejnym dniu okresu wskazany
rodzaj nieobecności lub też przypisane do realizacji zadanie. W prawej części siatki
wyświetlane są dane sumaryczne za cały, wybrany okres.
Kierowca w danym dniu może mieć przypisany:
1. Dzień wolny - oznaczenie literą W. Kolor użyty do wyświetlenia litery:
czerwony - niedziela lub wolne za niedzielę, niebieski - sobota lub wolne za
sobotę.
2. Dzień nieobecności z tytułu urlopu (U) lub choroby (C).
3. Zaplanowaną pracę bez zdefiniowanych szczegółów - litera P.
4. Pracę zaplanowaną za pomocą przycisku - najczęściej R1 - rezerwa przedpołudniowa i R2-rezerwa popołudniowa.
5. Zadania utworzone na podstawie zleceń, oznaczone symbolem zlecenia.
6. Zadania utworzone ręcznie (zadania robocze), nieoparte bezpośrednio o żadne
zlecenie. Symbol zadania rozpoczyna się od znaku * (gwiazdka).
7. PRA - informację, że w danym dniu nic nie była zaplanowane ale jest już
odnotowana jakaś praca (karta drogowa lub karta pracy).
8. Informację, że kierowca w danym dniu jest poza stanem: bu - brak umowy
(nie jest w tym dniu zatrudniony) lub ud - urlop długoterminowy.
W jednym dniu kierowca może mieć przypisane kilka zleceń lub zadań roboczych
(punkty 5 i 6). Natomiast stany określone przez pozostałe pozycje występują
pojedynczo i każdy z nich wyklucza wystąpienie pozostałych.
Kolor tła pola w siatce jest związany z rodzajem zapisu i ułatwia analizę planu. Kolory
są w pełni definiowalne.
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Symbol zlecenia (punkt 5) może być rozszerzony o dodatkowe, opisujące go znaki i
przyjmuje ogólną postać:
ZLEC(9Aa)[n/m]*
•
•
•
•
•
•

ZLEC - symbol zlecenia.
(9) - liczba 2,3,... oznaczająca kolejną zadaną na dany dzień realizację tego
samego zlecenia. Występuje wtedy, gdy jedno zlecenie jest realizowane
jednocześnie przez kilka pojazdów.
(A) - duża litera A, B, C... przypisywane kolejnym częściom zlecenia,
powstałym w wyniku jego podziału już w grafiku.
(a) - mała litera a, b, c... oznaczająca, pierwszego, drugiego, trzeciego lub
kolejnego kierowcę. Ma miejsce dla zleceń z zadaną obsadą wielu kierowców.
[n/m] - dla zleceń kilkudniowych. m oznacza ilość dni realizacji a n kolejny
numer dnia.
* - dodana na końcu zlecenia oznacza, że pozycje w zadaniu są korygowane i
nie muszą wiernie odpowiadać pozycjom zawartym w zleceniu wzorcowym.

Wygląd i zawartość grafiku mogą być znacząco modyfikowane:

1. Plan pracy kierowców. Zawiera dane na każdy dzień okresu oraz kolumny
sumujące dane w całym wybranym okresie.
2. Panel z zakładkami: Zlecenia - Pojazdy - Narzędzia. Zlecenia i pojazdy
odnoszą się do aktualnie wybranego w planie
planie kierowców dnia pracy.
3. Panel z zakładkami: Dni - Tygodnie - Błędy (Lista).. Przedstawia najważniejsze
dane o czasie pracy wybranego aktualnie kierowcy.
4. Panel z zakładkami: Dane - Kontrola - Zadania - Nieobecności - Lupa - AETR Uwagi - Informacje (Szczegóły).
(Szcz
. Uszczegóławia dane dla aktualnie wybranego
kierowcy i aktualnego dnia pracy.
5. Dodatkowa listwa narzędziowa do operowania danymi w planie pracy
kierowców.
Plan pracy (obszar nr 1) jest zawsze widoczny. Pozostałe obszary włącza się za
pomocą odpowiednich
nich przycisków.
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W planie pracy można wyświetlać informacje w jednym, dwóch lub trzech wierszach:
1. W pierwszym wierszu jest zawsze wyświetlany symbol przypisanego zadania
lub rodzaj nieobecności.
2. Drugi wiersz zawiera numer pojazdu lub symbol drugiego realizowanego
w danym dniu zlecenia.
3. W trzecim wierszu można wyświetlić czas realizacji lub numer karty drogowej.
Pełny zakres kolumn podsumowujących pracę jednego kierowcy zawiera:

1. Ilość dni nominalnych
2. Ilość dni pracy
3. Nominał
4. Bilans
5. Czas pracy
6. Czas dyżuru i przerwy (przerywany czas pracy)
7. Czas jazdy
8. Czas postoju
9. Czas zaliczany
10. Czas realizacji
11. Nieobecności w okresie
12. Dni wolne od pracy.
Można wybrać dowolny zestaw wyświetlanych kolumn. Pozycje brutto zawierają
zsumowany czas pracy i czas nieobecności. W grafiku produkcyjnym można dokonać
wyboru, czy sumy dotyczą wyłącznie danych zaplanowanych, czy też są
modyfikowane o zrealizowane już prace.
Pod siatką można umieścić panel ze szczegółami. Są one prezentowane na kolejnych
zakładkach.
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Dane

Wszystkie wyświetlane dane dotyczą aktualnie wybranego kierowcy.
Dane w lewym obszarze dotyczą wybranego dnia pracy. Wskazany jest przypisany na
ten dzień rodzaj dnia pracy: R N lub S oraz jeden z następujących opisów słownych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P - praca (jest przypisane zadanie)
P - brak zlecenia
R1 - rezerwa przedpołudniowa
R2 - rezerwa popołudniowa
U - urlop
CH - chorobowe
W - dodatkowy dzień wolny (wstawiony przyciskiem D)
W - dzień wolny (przypadający w kalendarzową sobotę lub niedzielę)
W - dzień wolny - wolne za dd.mm.rrrrr (wolny dzień roboczy w zamian za
pracę we wskazany dzień wolny kalendarzowo)
Wng - dzień wolny z tytułu nadgodzin
BRAK UMOWY
URLOP DŁUGOTERMINOWY
BRAK DANYCH
BRAK UMOWY i zlecenie
nieobecność i zlecenia

Dwie ostatnie możliwości wskazują na błędne zaplanowanie dnia i są wyświetlone na
czerwono.
Podane wyżej rodzaje pracy R1 i R2 stanowią przykład możliwych do zdefiniowania
przycisków. Jako opis pracy będzie wyświetlony symbol i nazwa każdego użytego
przycisku.
Lewy obszar zawiera jeszcze dwa bloki danych:
•

•

okres od - do oraz łączny czas realizacji zadań w wybranym dniu pracy. Jeśli
są już odnotowane dane wykonane (z kart drogowych lub kart pracy), to są
wyświetlone dwie kolumny czasów: w pierwszej wartości wykonane,
a w drugiej wartości planowane. Jeśli nie ma jeszcze wykonania, to jest
wyświetlana jedna kolumna samego planu. Jeśli któryś z czasów przekracza
dopuszczalne normy, to jest wyświetlony w kolorze czerwonym.
przypisane do realizacji w danym dniu symbole:
o numer zlecenia
o symbol, numer rejestracyjny i marka pojazdu
o numer zadania
o numer karty drogowej
Jeśli w danym dniu kierowca obsługuje kilka zadań, to zamiast odpowiednich
symboli są wyświetlane *** (trzy gwiazdki) a komplet symboli można
obejrzeć na zakładce Zadania.
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W środkowym obszarze zakładki są, dla aktualnego kierowcy, wyświetlane zbiorcze
czasy w całym przetwarzanym okresie. Czas pracy brutto sumuje odnotowany czas
pracy oraz czas urlopów i chorób. Bilans jest liczony w stosunku do nominału
obowiązującego w wybranym okresie.
Prawy
•
•
•
•
•
•

obszar zakładki zawiera kolejno następujące informacje:
nazwa realizowanego zlecenia
odpoczynek dzienny przed i po dzisiejszym dniu
czas pracy i jazdy w bieżącym tygodniu
odpoczynek tygodniowy
czas pracy i jazdy w ostatnich dwóch tygodniach
tryb kontroli czasu pracy (normy czasowe).

Jeśli któryś z czasów jest niezgodny z obowiązującą normą, to jest wyświetlany w
kolorze czerwonym.
W razie stwierdzenia błędów lub też niespełnienia zadanych kontroli, na zakładce
Dane mogą jeszcze być wyświetlane następujące komunikaty:
• jeśli została włączona kontrola dnia:
o nie przydzielono pojazdu
o nie utworzono karty drogowej
• jeśli ma miejsce konflikt zapisów:
o brak umowy a odnotowano jakieś zdarzenie
o odnotowano jednocześnie nieobecność i pracę
• data, do kiedy kierowca ma ważne:
o prawo jazdy
o badania lekarskie
o badania psychologiczne
jeśli data ta przypada w ramach przetwarzanego okresu
• numer odnotowanej na karcie drogowej awarii, jeśli awaria nie jest
zakończona to wyświetlony w kolorze czerwonym.
Kontrola

Jest to kontrola ilościowa, w całym zadanym okresie, spełnienia obowiązujących
kierowcę norm czasu pracy.
Kontrole uwzględniają również niezbędny czas pracy przed okresem. Brane są pod
uwagę pełne tygodnie licząc od poniedziałku przed okresem (gdy okres nie
rozpoczyna się w poniedziałek). Również liczba kolejnych dni pracy oraz kolejnych
niedziel pracy uwzględnia wcześniejszy okres - w nawiasie są wyświetlone dni
przechodzące z poprzedniego okresu.
Jeśli kontrola wykazuje przekroczenie obowiązujących norm, to odpowiednie liczby są
wyświetlane w kolorze czerwonym.
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Zadania

Prezentowane są wszystkie realizowane w danym dniu zadania. Dla każdego z nich
wyświetla się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numer zlecenia lub zadania roboczego. Może być puste dla kart pracy
odnotowanych poza grafikiem
Początek zadania
Koniec zadania
Czas realizacji
Czas jazdy
Czas postojów
Czas zaliczany
Czas inny
Czas pracy
Czas dyżuru
Czas przerwy
Symbol przypisanego pojazdu
Numer rejestracyjny pojazdu
Numer zadania
Numer karty drogowej
Stan realizacji:
o karta drogowa niewykonana
o karta pracy.

Dane na zakładce Zadania są szczególnie istotne, gdy kierowca ma przypisane w
jednym dniu więcej niż jedno zadanie - na zakładce Dane nie ma wówczas
szczegółowych informacji lecz zbiorcze oznaczenie ***.
Istotnym może być również zaznaczenie konkretnego zadania (wiersz w kolorze
niebieskim), gdyż niektóre operacje odnoszą się tylko do jednego zadania i musi być
wiadomo, do którego z nich.
Dopisywanie kolejnych zadań, jak również usuwanie już przypisanych, zostało już
opisane w rozdziale poświęconym zleceniom.
Siatka posiada menu kontekstowe (prawy przycisk myszy), a w nim:
•
•
•
•

Usuń pojazd
Utwórz kartę drogową
Usuń kartę drogową
Operacje na karcie drogowej.

Wszystkie one odnoszą się do bieżącego zadania i dublują opisane już wcześniej
i realizowane za pomocą różnych przycisków operacje.
Generalnie zadania muszą być rozłączne, choć mogą występować przypadki
nakrywania się zadań. Wówczas jedno z tych zadań jest wyświetlone na szarym tle,
co oznacza, że jego czasy wykonania nie są w tym momencie uwzględnione w czasie
sumarycznym kierowcy (w dniu i w całym okresie).
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Nieobecności
Nieobecności w grafiku odnotowuje się za pomocą przycisku NBC. Wcześniej można
zaznaczyć obszar siatki w celu szybkiego zdefiniowania okresu od - do:

Każda odnotowana z grafiku nieobecność jest odnotowywana jako informacja
o nieobecności i musi być w module kadrowym jeszcze zatwierdzona.
Po zaakceptowaniu dopisywanych danych nieobecność odnotowuje się zarówno
w planie jak i na zakładce Nieobecności:

Można skasować dopisaną nieobecność, ale tylko wtedy, gdy jest ona jeszcze
w stanie niezatwierdzonej informacji.
Odnotowywanie nieobecności jest dostępne w zasadzie tylko dla kierowców mających
pełną ewidencję czasu pracy. Natomiast w przypadku kierowców pracujących
w oparciu o umowę bezosobową, można w oknie konfiguracji dopuścić
ewidencjonowanie nieobecności nieusprawiedliwionych.
Na zakładce Nieobecności dostępny jest jeszcze mechanizm oznaczania dokumentu
(wniosek urlopowy, zwolnienie L4) jako zdany.
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Lupa

Za pomocą przycisku Lupa można włączyć oglądanie zadań w prezentacji graficznej
("pod lupą"):

Zadaje się powiększenie bieżącej kolumny oraz ilość i powiększenie kolumn
sąsiadujących.
Dostępny jest jeszcze mechanizm wyszukiwania przerw w pracy, w trakcie których
można podjąć dodatkowe zlecenia (np. w czasie gdy zaplanowano przerwę).
Lupa jest dedykowana przede wszystkim pracy dyspozytora komunikacji regionalnej
i dalekobieżnej.
AETR

Zakładka AETR pokazuje listę zaświadczeń wygenerowanych dla bieżącego kierowcy.
Generowanie zaświadczeń jest realizowane zbiorczo na zadany okres czasu.
W oknie można również ręcznie dopisać zaświadczenia, usunąć zbędne oraz zmienić
rodzaj nieaktywności. Możliwy jest również wydruk zaświadczenia.
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Uwagi

Na zakładce Uwagi można zamieścić dowolne notatki. Uwagi mogą być przekazywane
przy wklejaniu projektów, z tym, że należy to uaktywnić w oknie ustawień.
Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące kierowcy i przypisanego mu zlecenia. Ułatwiają
analizę grafiku, szczególnie po budowaniu automatycznym.
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4.1.1 Ręczne budowanie grafiku
Podstawą zbudowania okresowego planu pracy jest przypisanie zleceń kierowcom:

W lewym oknie są wyświetlane wszystkie realizowane w danym dniu zlecenia,
a w prawym dostępni kierowcy. Zakres kierowców i zleceń jest ograniczony przez
wybraną wcześniej grupę grafiku. Istnieje przy tym możliwość wyboru wszystkich lub
kilku grup.
Zlecenia przypisuje się poprzez przesunięcie z lewej do prawej siatki - można
korzystać z przycisków strzałek lub przeciągając myszą. Ten sam efekt uzyskamy
również poprzez podwójne kliknięcie zlecenia.
Istnieje możliwość przypisania do jednego dnia kilku realizowanych zadań.
W analogiczny sposób, korzystając ze strzałek, przeciągając myszą lub podwójnie
klikając, przypisuje się kierowcy pojazd:

Pojazdy można przypisać z góry, na cały miesiąc, ale bardziej efektywnym jest
przypisywanie ich w przeddzień realizacji planu. Przypisanie pojazdu wiąże się z jego
rezerwacją w systemie - nie może być użyty wielokrotnie w tym samym czasie.
W ramach narzędzi dostępne są operacje zbiorczego przydziału - np. na podstawie
stałych obsad pojazdów.
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Ręczne budowaniu grafiku może
następujące dostępne narzędzia:
•
•
•
•
•
•

być

częściowo

zautomatyzowane

poprzez

Zbiorcze planowanie dni wolnych.
Powielenie zapisu na kolejne dni.
Realizowanie zdefiniowanych wcześniej schematów dla jednego lub dwóch
kierowców z zamianą zleceń.
Stosowanie zleceń powiązanych - przydział zlecenia powoduje automatyczny
przydział w następnym dniu innego, wskazanego jako powiązane, zlecenia.
Powielanie rotacyjne - zbudowanie jednej kolumny (dnia) i powielenie na
kolejne dni z rotacją.
Przypisywanie zleceń zmianowych - automatyczne dopisanie zlecenia z drugiej
zmiany drugiemu kierowcy w brygadzie.

Dostępne są jeszcze operacje graficzne - zaznaczanie całych obszarów i przeciąganie
za pomocą myszy lub z użyciem schowka Windows.

4.1.2 Automatyczne budowanie grafiku
Automatyczne budowanie realizuje kompleksowe tworzenie grafiku dla wszystkich
aktualnie wczytanych kierowców i zleceń (jedna lub kilka grup grafiku).
Budowanie realizowane jest metodą optymalizacyjno - stochastyczną w oparciu o
zadane "wskaźniki dobroci", z dodatkowo zastosowanym elementem losowości.
Budowane jest szereg planów, a następnie, w oparciu o "współczynniki wag",
wybierany jest najlepszy plan.
Jeśli realizowana jest praca zmianowa (np. w komunikacji miejskiej) to planowanie
może być oparte o brygady.
W przebiegu planowania realizowane jest kolejno:
•
•
•

przydzielenie pracownikom dni wolnych
przypisanie zmian pracy
przypisanie realizowanych zleceń.

Nie ma możliwości ingerowania między poszczególne fazy, można natomiast jeszcze
przed budowaniem ustawić i zablokować pewne, oczekiwane realizacje - np. dni
wolne wg prośby kierowcy.
W trakcie budowania uwzględniane są ograniczenia i preferencje odnotowane
w kartotece kierowców, w liście brygad oraz w opisie zleceń.
Przed uruchomieniem przebiegu
poszczególnym kierowcom:
•
•
•

automatycznego

budowania

grafiku

można

ustawić konkretne dni wolne
przydzielić w poszczególnych dniach do realizacji konkretne zadania
oznaczyć dzień jako dzień pracy nie przypisując konkretnego zlecenia –
symbol P lub Pn. Symbol P1 P2 lub P3 wskazuje jednocześnie zmianę, na
której należy zaplanować pracę.

Należy również odnotować listę znanych już nieobecności.
Dni wolnych i nieobecności nie ustala się dla kierowców dodatkowych (grupy grafiku
„D – kierowcy dodatkowi”). Jednocześnie kierowcy dodatkowi będą planowani
wyłącznie w dni, w które wcześniej przypisze się im symbol P lub Pn.
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Zarówno osoby jak i zlecenia mogą być wykluczone z budowania automatycznego
i zaplanowane przed lub po budowaniu automatycznym.
Budowanie automatyczne można realizować zarówno na grafiku projektowym jak
i docelowym (produkcyjnym).Budując w grafiku produkcyjnym należy pamiętać, że
jest on zintegrowany z modułem czasu pracy i powoduje odnotowanie w czasie pracy
rozkładu dni wolnych oraz zaplanowanych nominałów.

•
•

•
•

Liczba kierowców – oddzielnie kierowcy podstawowi i dodatkowi
Do zaplanowania
o Dostępni kierowcy – liczba kierowców którym można przypisać dzień
wolny lub zaplanować pracę
o Zlecenia do realizacji – liczba zleceń do zaplanowania (jeszcze nikomu
nie przypisanych)
o Dzień wolny już ustawiony – liczba dni wolnych przypisanych na stałe w
grafiku jeszcze przed budowaniem
Dodatkowe dane do zaplanowania:
o Dni wolne od pracy
o Rezerwy z podziałem na przedpołudniową, popołudniowa i nocną
Podsumowanie
o Razem dni wolne – już ustawione i dodatkowo zaplanowane
o Razem dni do zaplanowania = zlecenia do realizacji + dni wolne do
zaplanowania + zaplanowane rezerwy
o Bilans w dniu: za dużo lub za mało kierowców. Różnica między Liczbą
dostępnych kierowców a razem dni do zaplanowania (niebieskie
kolumny).
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4.1.2.1
Wskaźniki i opcje
Można zdefiniować jeden lub więcej schematów, na podstawie których będzie
optymalizowany grafik.

Schemat stanowią wszystkie widoczne w oknie ustawienia, łącznie ze wskaźnikami
zaliczającymi i kwalifikującymi.
Wskaźniki zaliczające
Wskaźniki stanowią „punkty karne” i służą do oceny grafiku po jego zbudowaniu. Po
wykonaniu wszystkich zaplanowanych iteracji wybierany jest grafik o najniższym
wskaźniku zbiorczym.
Poszczególne wskaźniki, czyli kryteria oceny, można wyłączać lub też zmieniać
przypisaną im wagę.
Wskaźniki kwalifikujące
Wskaźniki są używane przy wstępnym kwalifikowaniu zlecenia, które ma być
zrealizowane w danym dniu. Im wyższy zbiorczy wskaźnik, tym wyższa pozycja na
liście do przydziału.
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4.1.2.2
Budowanie automatyczne
Jeśli w oknie analizy nie zaplanowano minimum niezbędnych ilość dni wolnych, to
wyświetlany jest komunikat brak minimum dni wolnych, a przycisk Buduj nie jest
dostępny. Można go włączyć zaznaczając opcję mimo to włącz budowanie.
Grafik jest budowany kolejnymi tygodniami, gdzie
tydzień to 7 kolejnych dni od poniedziałku do
niedzieli. Pierwszy i ostatni tydzień mogą nie być
kompletne.
Współczynnik A oznacza ile razy zostanie zbudowany
każdy kolejny tydzień, a współczynnik B ile z tych
tygodni będzie zachowane do dalszego budowania.
Wartość
współczynników
decyduje
o
liczbie
wykonywanych w trakcie budowania iteracji. Ich
ilość oznacza łączną ilość zbudowanych w trakcie
przebiegu poszczególnych tygodni. Im ta liczba
będzie większa, tym przebieg będzie trwał dłużej,
ale będzie większa szansa zbudowania optymalnego
grafiku.
W trakcie budowania wyświetlany jest postęp oraz
szacowany czas przebiegu. W każdej chwili można
przerwać proce za pomocą przycisku Przerwij.

Po wykonaniu wszystkich iteracji (lub po przerwaniu) wyprowadzany jest skrócony
raport:

Przycisk Zapisz spowoduje zakończenie działania okna budowania automatycznego
i zapisanie najlepszego zbudowanego grafiku.
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4.2 Kontrole poprawności
Kontrola czasu pracy kierowców jest prowadzona na bieżąco, a błędy są
sygnalizowane poprzez użycie czerwonego koloru (kolor błędu można zmienić w
ustawieniach ale nie zaleca się tego robić).
Jeśli jest zdiagnozowany błąd, to dzień którego dotyczy jest wyświetlony na
czerwonym tle. Jeśli błąd dotyczy danych wyświetlanych w okienku Lista - Dni (lub
Tygodnie) to przekroczenie jest też sygnalizowane czerwonym tłem. Może być też
zastosowane tło różowe - gdy mamy do czynienia z dopuszczalnym przekroczeniem
normy - np. skrócony odpoczynek. Z kolei w szczegółach błędne czasy są
wyświetlone z użyciem czerwonej czcionki.

Błędy są jeszcze uwidocznione na zakładkach Kontrola oraz Lista - Błędy:
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W powyższym przykładzie kierowca w dniu 02.05 przekracza normę czasu jazdy
i normę czasu pracy oraz ma skrócony odpoczynek dzienny a w dniu 03.05 ma
błędny odpoczynek dzienny.
Przekroczenia czasów są liczone w stosunku do obowiązujących norm:

W standardzie systemu są dostarczane dwa, zgodne z aktualnymi przypisami,
komplety norm:
•
•

AUTOB - dla kierowców w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej (na rysunku)
MIEJS - dla kierowców w komunikacji miejskiej.

Można samemu tworzyć inne komplety norm. Normy przypisuje się wstępnie do
zleceń, skąd są przekazywane na zadania (można zmienić na inny zestaw norm):

Użyta dla danego dnia norma (tryb) jest widoczna w obszarze szczegółów:
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Program realizuje następujący zakres kontroli (podane poniżej normy są wzięte
z przedstawionego wyżej zestawu norm AUTOB i mogą mieć inną wartość w innym
zestawie lub jeśli użytkownik dokona zmian w instalacji):
1. Czy w danym dniu nie jest jednocześnie odnotowana praca i nieobecność?
2. Czy zapewniono właściwy odpoczynek dzienny:
a. błąd jeśli odpoczynek krótszy od dopuszczalnego skróconego
odpoczynku (9 godzin)
b. informacja jeśli odpoczynek został skrócony (między 9 a 11 godzin).
3. Czy zapewniono właściwy odpoczynek tygodniowy:
a. błąd jeśli odpoczynek krótszy od dopuszczalnego skróconego
odpoczynku (24 godziny)
b. informacja jeśli odpoczynek został skrócony (między 24 a 45 godzin).
Za odpoczynek tygodniowy uznaje się najdłuższy odpoczynek dzienny w
tygodniu od poniedziałku do niedzieli. W przypadku odpoczynku na przełomie
tygodnia, tzn. obejmującego północ z niedzieli na poniedziałek, dla nowego
tygodnia nie bierze się całego czasu, a jedynie od poniedziałku godziny 00:00.
Natomiast przy ustalaniu czasu odpoczynku przypadającego na koniec
tygodnia i przechodzącego na poniedziałek, brany jest również czas
odpoczynku po godzinie 24:00 w niedzielę.
Odpoczynek z przełomu dwóch tygodni może być zaliczony jako dwa
odpoczynki, z tym, że przy ustalaniu wielkości odpoczynku w drugim tygodniu
(liczonym od poniedziałku godzina 00:00) skraca go sie tak, aby odpoczynek
zaliczony na konto tygodnia poprzedniego miał pełny, wynikający z normy
wymiar (45 godzin).
4. Czy nie został przekroczony dzienny wymiar czasu pracy (12 godzin)?
5. Czy nie został przekroczony dzienny wymiar czasu pracy z pracą realizowaną
w godzinach nocnych (10 godzin)?
Jako porę nocną program w standardzie przyjmuje godziny między 1:00 a
5:00 ale użytkownik ma prawo zmiany tych godzin w ustawowych granicach.
Praca kierowcy zostaje zakwalifikowana jako praca w godzinach nocnych jeśli
na przyjętą porę nocną przypadnie choć jedna minuta pracy.
6. Czy nie został przekroczony dzienny wymiar czasu jazdy (9 godzin)?
7. Czy nie został przekroczony tygodniowy wymiar czasu pracy (60 godzin)?
8. Czy nie został przekroczony tygodniowy wymiar czasu jazdy (56 godzin)?
9. Czy nie został przekroczony dwutygodniowy wymiar czasu jazdy (90 godzin)?
Kontrola jest wykonywana dla każdych kolejnych dwóch tygodni.
10. Czy kierowca nie pracuje więcej niż zadaną liczbę kolejnych niedziel (3
niedziele)?
11. Czy kierowca nie pracuje w więcej niż 6 kolejnych dni kalendarzowych?
12. Czy ilość przydzielonych dni wolnych jest zgodna z liczbą dni wolnych w
okresie? Nie jest to kontrola obowiązkowa.
13. Czy kierowca otrzymał minimum wolnych weekendów (jednocześnie wolna
sobota i niedziela)? Nie jest to kontrola obowiązkowa. Minimalną liczbę
wolnych weekendów określa użytkownik.
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5 Dyspozycja dzienna
Dyspozycja dzienna może być prowadzona na każdej z trzech postaci grafiku
produkcyjnego: grafiku głównym (kierowców), grafiku dyspozytora oraz grafiku
dziennym.
W trakcie dyspozycji nadal można wykonywać korekty zadań oraz tworzenie zadań
roboczych a także:
•
•
•

przypisać pojazdy
wyemitować i wydrukować karty drogowe
dokonywać bieżących zmian w trakcie realizacji zadań, z jednoczesnym
odnotowywaniem ich na kartach drogowych. W szczególności można
odnotowywać awarie i realizować podmiany pojazdów i/lub kierowców.

Przypisanie pojazdów i tworzenie kart drogowych można oczywiście wykonać
w dowolnym wcześniejszym okresie.

5.1 Karty drogowe
Proces planowania kończy się wystawieniem karty drogowej. Podstawowym oknem
do emisji karty jest:

Utworzoną kartę drogową można usunąć oraz wykonywać na niej usuwania lub
dopisywania zadań, a także zmiany pojazdu lub kierowcy:
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5.1.1 Korekta karty drogowej
Bieżącą dyspozycję na karcie drogowej można realizować poprzez przejście do okna
weryfikacji w module Karty Drogowe (nie jest opisywane w niniejszych materiałach)
ale nie jest to wskazane. Narzędzia weryfikacji są z natury rzeczy dość
skomplikowane, co obniża ergonomię pracy na stanowisku dyspozytora.
Jednocześnie dostęp dyspozytora do pełnych możliwości weryfikowania karty
drogowej nie zawsze jest wskazany. Z tego powodu grafik pracy kierowców oferuje
uproszczone okno korekty karty drogowej, zawierające, obok prostych korekt
pozycji, również możliwość podziału karty drogowej, odnotowania awarii oraz
podmiany pojazdu.

Dostępny jest pełen zakres operacji na pozycjach karty, przy czym wprowadzone
zmiany nie są wykonywane w stanowiących pierwowzór karty drogowej zadaniach
grafiku. Są one zachowywane jako pośredni etap zaplanowanej pracy.
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5.1.2 Podział karty drogowej

Równolegle z podziałem karty drogowej następuje podział zadania na części A i B
(lub kolejne).

5.1.3 Awarie i podmiany
Przez awarię rozumie się niemożliwość zrealizowania całego lub części kursu.
Przyczyną awarii może być rzeczywista awaria pojazdu lub inne zdarzenie, takie jak
kolizja, zasłabnięcie pasażera, dewastacja itd.
Awarię oznacza się kodem umożliwiającym jej dalsze rozliczenie, z tym, że nie
dokonuje tego dyspozytor lecz odpowiednia kwalifikacja jest ustalana dopiero na
etapie weryfikacji. Ewidencjonowane są również kilometry stracone. Dane te można
wykorzystać do własnych analiz jak i do rozliczeń ze zlecającym kursy organizatorem
przewozów.
Dyspozytor ma dostępne pięć scenariuszy odnotowywania awarii:
1.
2.
3.
4.
5.

awaria ze zmianą pojazdu
awaria z kontynuacją
awaria do końca KD
opóźniony wyjazd
podmiana pojazdu

W czterech pierwszych scenariuszach tworzony jest zapis awarii. W piątym jest
realizowana podmiana pojazdu w trakcie realizacji zadania bez odnotowywania
awarii.
Pierwszy i ostatni scenariusz zawierają komplet dostępnych możliwości. Pozostałe
trzy odpowiednio je ograniczają.
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Przy maksymalnym scenariuszu, gdy następuje podmiana pojazdu, koniecznym jest
wskazanie miejsca początku i końca awarii oraz podanie autobusu rezerwowego
i kierowcy doprowadzającego ten pojazd z zajezdni, a także godzinę wyjazdu
autobusu rezerwowego z zajezdni i odległości dojazdu do miejsca wznowienia pracy.
Dodatkowo można wskazać, który z kierowców kontynuuje pracę na linii oraz godzinę
zjazdu podmienianego autobusu.
Obok odnotowania awarii program automatycznie dokona podziału karty drogowej,
dopisze wskazane dojazdy i dokona w nowej karcie właściwej zmiany pojazdu i
kierowcy. W scenariuszu pierwszym kursy początku i końca awarii zostaną
podzielone na część wykonaną i niewykonaną, a wszystkie niewykonane kursy
zostaną oznaczone jako stracone.
W scenariuszach bez podmiany pojazdu (2 do 4) nie jest wystawiana nowa karta
drogowa, natomiast, odpowiednio do wskazanych danych, kursy są dzielone na część
wykonaną i niewykonaną, są ustalane kilometry stracone i, jeśli jest taka potrzeba,
są dopisywane dojazdy.
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5.2 Grafik dyspozytora

Grafik dyspozytora jest dedykowany pracy dyspozytora komunikacji regionalnej
i dalekobieżnej. Uruchamia go się na konkretny dzień pracy. Wszystkie
funkcjonalności, operowanie zleceniami, pojazdami i kartami drogowymi są takie
same jak w grafiku głównym.
Na początku rozdziału został przedstawiony obraz grafiku przy wyświetlaniu tylko
planowanych zleceń. Poniżej obraz pokazujący zlecenia zaplanowane i ich
wykonanie:
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Obraz prezentuje jednocześnie zakładkę Lupa, na której można zmieniać opcje w
tracie pracy w oknie oraz wykorzystać mechanizm wyszukiwania przerw w pracy, w
trakcie których kierowca może podjąć realizację dodatkowego zadania.
W celu wyszukiwania przerw w pracy, koniecznym jest określenie miejsca, w którym
ma być realizowana dodatkowa praca, przedziału czasu i minimalnej długości
przerwy.

Po wykonaniu Szukaj program oznaczy niebieskim kolorem kierowców dysponujących
zadaną przerwą (dowolny postój) i zaznaczy ją ustalonym kolorem na grafiku.
Na panelu zostaje podana ilość kierowców posiadających zadaną przerwę, a po
wybraniu kierowcy dodatkowo jest widoczna siatka z godzinami przerwy (może być
kilka pozycji).
Zaznaczając opcję tylko wiersze zawierające przerwę ograniczymy listę wyświetlonych
kierowców do tylko tych, którzy zostali odnalezieni.
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5.3 Grafik dzienny
Grafik dzienny jest grafikiem produkcyjnym, w którym operuje się jednym wybranym
dniem pracy. W odróżnieniu od wcześniejszych opisów grafiku głównego, inną postać
przyjmuje plan pracy. Zawiera również w kolejnych wierszach listę wybranych
kierowców ale w kolumnach prezentuje dane z bieżącego dnia i opcjonalnie dane
z dnia poprzedniego i następnego, przy czym możliwe są zmiany wyłącznie w dniu
bieżącym.

Nie ulegają natomiast zmianie pozostałe obszary grafiku.
Dla dyspozytora komunikacji miejskiej dedykowana jest odmiana grafiku dziennego,
zwana panelem dyspozytora komunikacji miejskiej.

Centralnym oknem ekranu jest nie plan pracy kierowców lecz lista realizowanych
w danym dniu zadań.
Na analogicznych zasadach jak we wszystkich innych postaciach grafiku następuje
przypisanie pojazdów do zleceń oraz kierowców do zleceń. Bez zmian pozostaje
również tworzenie kart drogowych i bieżąca dyspozycja z ich użyciem (awarie,
podmiany pojazdów).
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