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Než začnete...
Vážený užívateľ programu WinCent
Sme radi, že ste sa rozhodli pre náš úplne nový program WinCest, ktorý je nástupcom programu pre spracovanie
cestovných príkazov a knihy jázd.
Výhody nového programu:
duálne zobrazovanie súm v cestovných príkazoch pre všetky obdobia až do roku úplne nový moderný dizajn,
prehľadnejšie, jednoduchšie a rýchlešie spracovanie
intuitívnejšie ovládanie, integrované prostredie, prístup cez panel nástrojov
rýchlejšia 32-bitová verzia, podpora aj pre Windows VISTA
spätná kompatibilita, import dát z programu CESTAKW, zároveň umožňuje naďalej spracovanie v Sk za
predošlé roky
Program pozostáva z 4 modulov:
1. Základný modul
2. Kniha jázd
3. Generátor bločkov
4. Generátor ciest
V základnom module prebieha väčšina výpočtov, obsahuje kmeňové číselníky a umožňuje tlač všetkých zostáv.
So základným modulom si vystačíte aj pri poloautomatickom spracovaní cestovných príkazov.
Modul kniha jázd a Generátor bločkov slúžia na spracovanie služobných áut.
Generátor ciest sa dá využiť pri autách vlastných (nie v majetku firmy), ako aj pri dogenerovaní ciest pre autá služobné.
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INŠTALÁCIA PROGRAMU
1. Vložte instalačné CD do mechaniky.
2. Nájdite na ploche na ikonu Tento počítač

3. Nájdite CD-mechaniku

4.Spusťte setup.exe

Inštaláciou Vás bude podľa nasledujúcich obrázkov sprevádzať sprievodca:
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SPUSTENIE PROGRAMU
Program spustíte príkazom WinCent.exe v zložke C:\Program Files\Losos\WinCent\ alebo ikonou:
Po spustení programu sa najprv objaví licenčná obrazovka:

Pri 1. spustení sa objaví obrazovka pre prípadný import dát zo staršej verzie programu Cestak
Import je možný aj kedykoľvek neskôr z menu SERVIS > Import dát z CestakW
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NÁVOD NA OBSLUHU PROGRAMU :
Po úvodnej aktualizácii sa na obrazovke objaví základné menu s panelom nástrojov:

Položky menu:

Ikony panela nástrojov:

Cestovné príkazy
Kniha jázd
Generátor bločkov
Generátor ciest
Číselník pracovníkov
Číselník áut
Číselník pohonných hmôt
Číselník základných náhrad
Číselník stravného
Číselník stravného v cudzine
Číselník cestných vzdialenosti
Číselník účelov
Číselník vzdialeností
Kalkulačka
Kalendár
Ukončenie
Výber miesta pri muliverzii
7

Princíp spracovania v “kocke”
Celý proces spracovania vystihuje následovný diagram:

V číselníku áut zadaj autá
V číselníku pracovníkov zadaj vodičov

vlastné

aké auto
?

v Generátore zbytkového PHM zadaj KOĽKO Sk
má byť výsledná suma cesťákov a za aké obdobie
Zvoľ špecifikácie (vyberte si trasy ciest,auto,vodiča)
POTOM SPUSŤ GENEROVANIE

služobné

v Generátore bločkov zadaj údaje z bločkov PHM
(litre,sumu,miesto tankovania, na ktoré auto,čas)
Zvoľ špecifikácie (vyberte si trasy ciest,auto,vodiča)
POTOM SPUSŤ GENEROVANIE

Cesťáky sú hotové,
môžeš ich tlačiť !
V menu si zvoľ KNIHU JÁZD a vyber príslušné auto.
Spusť prepočet stavu nádrže a počítadla kilometrov.
Prečítaj hodnotu PHM na konci mesiaca.

< ako nádrž

> ako nádrž
Stav PHM
?

je OK
zmaž nadbytočnú
jazdu z KJ
Kniha jázd je hotová,
môžeš ju tlačiť !

v generátore zbytkového PHM zadaj KOĽKO
litrov PHM a za aký mesiac treba ešte rozjazdiť
Zvoľ špecifikácie (vyberte si trasy ciest,auto,vodiča)
POTOM SPUSŤ GENEROVANIE

8

Pri prvom spustení programu je potrebné:
1. Naplniť číselníky- číselník pracovníkov, číselník áut, prípadne číselník PHM a číselník cestných vzdialenosti.
Číselníky - základných náhrad, stravného v tuzemsku i v cudzine - stačí, ak upravíte v prípade zmeny vyhlášky.
Číselníky, ktoré sú závislé od časových zmien, obsahujú položku dátumu platnosti zmeny ceny.

2. Zvoľte nastavenie programu - podľa vlastných potrieb a obdobia (napr. spôsob duálneho zobrazenia)
v tabuľke Nastavenia v menu „SERVIS“ pod voľbou NASTAVENIE

Ďalší postup:
Pre AUV spusťte Generátor zbytkového PHM,
zadajte cieľovú sumu, spusťte generovanie
a výsledok preverte v module Cesťáky

Pre AUS – spusťte Generátor bločkov,
zadajte údaje o tankovaniach, spusťte generovanie
a výsledok preverte v module Kniha jázd.
Knihu jázd doupravujte ručne alebo s použitím Generátora zbytkového PHM
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ČÍSELNÍKY
Sú hlavným predpokladom automatizácie, zároveň slúžia na samostaný update klientom (rozširovanie podľa
novelizácie vyhlášky o CP).

Číselník pracovníkov
Zadajte mená pracovníkov Vašej firmy, ich adresy, pracovnú dobu, prípadne ostatné údaje.
Pri vyplňaní CP stačí potom vybrať meno pracovníka a ostatné údaje program doplní sám.
Naplňte ho pri prvom spustení programu.
Položky:
MENO
- priezvisko a meno pracovníka (aspoň túto položky je potrebné vyplniť)
BYDLISKO- adresa bydliska pracovníka
OS_CISLO - osobné číslo pracovníka
UTVAR
- pracovný útvar pracovníka
TELEFON - telefónne číslo, klapka pracovníka
PCAS_OD - začiatok pracovnej doby
PCAS_DO - koniec pracovnej doby
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Číselník áut
Zadajte typ auta, jeho ŠPZ,spotreby z TP (podľa počtu a typu údajov program vypočíta priemernú a mestskú
spotrebu), druh tankovanej PHM ( výber PHM sa prevádza tiež z číselníka), jeho použitie AUS/AUV.
Ďalej je možné zadať veľkosť nádrže, nárok na zvýšenú sadzbu v %, prípadne iný výkon
TYP auta - typ dopravného prostriedku napr. Škoda 110
EVČ
- EVČ (ŠPZ) dopravného prostriedku napr. POE-05-93
AUS/AUV - druh použitia vozidla zadajte AUS - pre služobné vozidlo,
AUV - pre vlastné vozidlo používané pre sl.účely
PALIVO - druh paliva, napr. BA95NAT, NAFTA (výber závisí od číselníka PHM)
Ďalej uveďte spotreby podľa TP, program sám vypočíta priemernú i mestskú spotrebu :
Norma ČSN/STN
- u starších typov áut
EHK mesto,90,E120
- u vozidiel so spotrebou podľa normy EHK
ESmesto,ESmimo,ESkombi - u novších vozidiel so spotrebou podľa normy EU resp. ES
SPOTREBA priemer a SPOTREBA mesto sú vypočítavané z hodnôt a typov spotrieb automaticky
Spotreba l/hod - pri autách s iným výkonom motora (napr. kúrenie, mechanická ruka)
a pri vyskozdvižných. vozíkoch udáva spotrebu v litroch/hod KJ potom ráta aj motohodiny
Navýšenie amortiz % - pri AUV nákladných bola možnosť zvýšiť % amortizácie až do výšky 200%.
Nádrž, dojazd km
- pri AUV pre účely zahraničných ciest udáva koľko km môže byť ujazdených na jedno
natankovanie (štandartne 350 km)
Voľba Zmeň spotrebu aj v KJ slúži na prepočet nádrže v knihe jázd, ak u príslušného auta zmeníte spotrebu
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Číselník pohonných hmôt
Zadajte pre každý riadok dátum odkedy-dokedy je platná rovnaká cena PHM a zadajte ceny pre jednotlivé druhy.
DATUM_OD - začiatok doby platnosti ceny PHM
DATUM_DO - koniec doby platnosti ceny PHM
+ jednotlivé druhy PHM: predinštalované sú BA91UNI, BA95NAT, BA95UNI, BA98NAT, NAFTA
Číselník je predplnený už při inštalácii programu na niekoľko rokov dozadu.
Ceny pre nasledujúcich obdobia si môžte pridávať do číselníka manuálne alebo si ich stiahnite z www.losos.sk
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Číselník cestných vzdialenosti
Pri vstupe do číselníka sa môžte rozhodnúť pre zobrazenie všetkých vzdialeností v číselníku
alebo len vzdialeností z východiskovej stanice
Z - východzia stanica (obec) pracovnej cesty (napr. Prešov)
Do - konečná stanica (obec) pracovnej cesty (napr. Košice)
Km - vzdialenosti medzi obcami v km
J_Mesto- pre vzdialenosť môžte definovať typ jazdy, ktorá sa automaticky prenáša do KJ i pri generovaní jázd
T-true-platí mestská spotreba, ( v KJ tomu zodpovedá zaškrtnuté políčko MESTO)
F-false(=tiež prázdna kolónka)-neplatí mestská,ale mimomestská spotreba
Ucel cesty – môžte definovať pre vzdialenosť účel cesty, ktorý sa automaticky prenáša do KJ i pri generovaní
Do číselníka nemusíte zadávať hneď všetky vzdialenosti (obsahuje väčšinu vzdialeností medzi okresnými mestami).
Číselník je totiž schopný automatického doplňania.
Ak napríklad pri zadávaní obcí pre služobnú cestu zadáte trasu, ktorá v číselníku ešte neexistuje, program
automaticky prejde celý číselník , doplní chýbajúcu trasu a vyzve Vás, aby ste zadali vzdialenosť.
Nabudúce už túto trasu rozpozná a sám doplní vzdialenosť obcí priamo do rozpracovaného CP alebo KJ.
Vzdialenosť priamo v CP alebo KJ možno upraviť aj na inú hodnotu než je automaticky doplnená z číselníka.
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Číselník základných náhrad
Týka sa len AUV. Možno zadať dátum zmeny sadzby a výšku sadzby.
Datum
- dátum začiatku platnosti novej základnej sadzby pre autá
Zakl_sadz - koeficient základnej sadzby (určovaný vyhláškou)

Číselník stravného
Môžte zadať dátum úpravy podľa vyhlášky a výšku sadzby pre časové intervaly.
Program sám spočíta dĺžku trvania cesty a z číselníka vytiahne príslušnú taxu.
Dat_od
Od5do12
Od12do18
Nad18

- dátum, od ktorého platí nová výška náhrady stravného (vyhláška)
- náhrada stravného od 5 do 12 hodín
- náhrada stravného od 12 do 18 hodín
- náhrada stravného
nad 18 hodín
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Číselník stravného v cudzine
Obsahuje zoznam krajín podľa aktuálnej vyhlášky, menu v ktorej prináležia diéty pri pobyte v krajine a jej výšku.
STAT
- krajina napr. Taliansko
JEDN
- pomer meny napr. 1
ISO
- kód meny napr. EUR, USD
MENA
- názov meny napr. EUR (nie je nutné zadávať)
STRAVNE
- výška stravného v danej krajine napr. 45 (Taliansko)
UBYTOVANIE - koľko stojí orientačne ubytovanie v krajine napr. 90 (Thajsko)

Číselník účelov
Slúži pre výber a analýzu účelov služobných ciest.
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NASTAVENIA
V tabuľke nastavenia nachádzajúcej sa pod voľbou NASTAVENIE v stĺpci „SERVIS“
v hlavnom menu nastavte nasledujúce hodnoty a prepínače:

-pri CP zobrazí údaje o DP a tarify stravného
-možnosť zadávať cenu PHM pri každej jazde
-automatický prepočet spotreby PHM a km v KJ
-umožní zadať stravného nie podľa číselníka
-v CP umožní zadať nakúpené litre PHM

-vytlačí do ľavého horného rohu aj číslo CP
-automaticky za CP vytlačí aj správu z SC
-voliteľná položka v knihe jázd
-voliteľná položka v knihe jázd

Nastavenie zobrazenia meny
pre rôzne obdobia
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Vytvorenie Cestovného príkazu
Popis formulára

Tlačítko Nový CP - vytvorí sa prázdný formulár pre CP s novým poradovým číslom.
Zmaže celý CP
Vytvorí presnú kópiu z aktuálného CP s dátumom, ktorý zadá užívateľ po výzve
Pohľad na CP pred tlačou
Tlač aktuálneho CP
Nájde a zobrazí prvý CP
Nájde a zobrazí predchádzajúci CP
Nájde a zobrazí nasledujúci CP
Nájde a zobrazí posledne zadaný CP
Pridá nový riadok cesty do tabuľlky vyúčtovania
Zmaže aktuálny riadok z tabuľlky vyúčtovania
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Postup:
1. Pre nový CP, stlačte tlačítko
2. Vyplnenie záhlavia: na prvej položke vyberte meno pracovníka, program sám doplní jeho personálne údaje;
v jednoduchom prípade (ak netreba zadať spolucestujúcich alebo preddavky na cestu), môžte pristúpiť k 3. kroku
2a) Ak potrebujete, zaškrtnite voľbu

a vyplňte údaje, ktoré Vám program ponúkne:

2b) Ak sa jedná o zahraničný CP, zaškrtnite voľbu

a vyplňte údaje:

- zvoľte, či má byť celková suma zahr. CP vypočítaná v tuzemskej alebo
v zahraničnej mene
-ak v cudzej, vyberte jednu alebo viac mien podľa navštívených krajín
- ak bol na cestu poskytnutý preddavok v cudzej mene, zadajte jeho výšku
- ak ste zvolili vyúčt. v cudzej mene zadajte kurzy pre jednotlivé meny

2c) Ak boli na tuzemskú cestu poskytnuté preddavky, zaškrtnite voľbu

3. Zadávanie údajov o priebehu služobnej cesty - stlačte tlačítko
4. Zvoľ etapu cesty:
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a zadajte údaje:

Na začiatku vyúčtovania zvoľte vždy ▼

začiatok tuzemskej cesty

Etapu cesty môžete kedykoľvek zmeniť dvojklikom myši na stĺpec Typ v tabuľke
priebehu cesty na príslušnom riadku.
5. Postupne zadajte údaje o priebehu cesty:
ODCHOD Datum - v tvare DD.MM.RR , prednastavený je dátum poslednej cesty alebo prázdny
Miesto - prednastavené miesto sídla Vašej firmy
( položka je rolovateľná, t.j. môžte do nej zapisovať aj dlhšie názvy)
Cas
- v tvare HH.MM ( je testovaná na zápis do 24 hod a 59 minút )
PRICHOD Miesto - vyberte si zo zoznamu. ktorý sa automaticky objaví pri vstupe do tejto položky.
zoznam sa vytvára postupne z miest, ktoré zadávate, podobneako napr. v Googli
Stačí ťuknúť pár začiatočných písmen a kurzor sa nastaví na želanú obec.

Ak sa žiadaná obec v ponuke nevyskytuje, program Vás vyzve zadať km pre Novú obec
a automaticky si uloží zadané hodnoty.
Po výbere obce program dosadí sám do vyúčtovania vzdialenosť v km, dokonca aj
vypočíta približný čas príchodu (pri priemernej cestovnej rýchlosti 60km/h)
Cas

- v tvare HH.MM, čas vypočítaný programom je možné zmeniť ručne
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Dopr. prostr.

- dopravný prostriedok , objaví sa Vám ponuka:

Výber DP sa automaticky objaví iba v 1. riadku cesty, v ďalších etapách cesty program predpokladá opakovanie DP.
Ak je potrebné zmeniť DP v ďalšej etape cesty (napr. tam šiel s niekým s AUS a nazad vlakom), dialog môžete
vyvolať dvoklikom myši v stĺpci Dopr. prostr. v príslušnom riadku.
km - pre autá musí byť v tejto položke zadaná vzdialenosť medzi obcami.
Program automaticky priezrie obojsmerne číselník vzdialeností.
Napriek tomu, že program doplní vzdialenosť z číselníka, môžte jej hodnotu vo vyúčtovaní
upraviť, bez toho, aby sa zmenila jej hodnota v číselníku. Naopak, ak si želáte trvale inú
vzdialenosť, upravte ju priamo v číselníku.
Prepravné - u AUV je vypočítavaná programom automaticky pri každej zmene km
- u AUS je jej hodnota nulová, ale program automaticky vykoná zápis do knihy jázd
- u ostatných dopravných prostriedkov zadajte do tejto položky cenu lístka
Stravné

- túto položku vypočíta program automaticky pri ukončení cesty ( musí spočítať súčet hodín)
podľa súčtu hodín za SC a náhrady stravného z číselníka stravného v závislosti od dátumu
Ak zaškrtnete na prednej strane „cesťáku“ položku Bezpatné stravovanie
program automaticky znuluje vypočítanú hodnotu stravného.
Ak na prednej strane „cesťáku“ vyplníte položku Počet spolucestujúcich
číslom väčším ako nula, program automaticky prenásobí aj položku stravného:

Noclažné - tu môžte zadať cenu za nocľah v hoteli podľa príslušného dokladu
Vedľajšie výdaje
- iné dokladované výdaje
Účel cesty
- účel cesty je možné zadávať aj pre každú etapu cesty zvlášť (nepovinné)
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6. Doplnkové a sumačné údaje v CP:

(na obrázku v červenom zaoblenom obdĺžniku)

- program automaticky prepočítava sumy stĺpcov: km, zmieš. prepravné,stravné,noclažné a vedľajšie údaje
- pre aktuálny riadok sa pod tabuľkou zobrazuje suma riadku, deň v týždni, údaje o použitom aute, aktuálna
sadzba náhrady
- jednotkovú cenu PHM, prípadne množstvo natankovaných litrov možno ručne editovať pre každý riadok
- celková hodnota cestovnej náhrady môže byť vyjadrená v Sk, EUR alebo duálne v závislosti od nastavenia
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Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Pri zahraničnej ceste je najprv nutné zadať preddavky v zahraničnej mene, zaškrtnite voľbu a vyplňte údaje:

- zvoľte, či má byť celková suma zahr. CP vypočítaná v tuzemskej alebo
v zahraničnej mene
-ak v cudzej, vyberte jednu alebo viac mien podľa navštívených krajín
- ak bol na cestu poskytnutý preddavok v cudzej mene, zadajte jeho výšku
- ak ste zvolili vyúčt. v cudzej mene zadajte kurzy pre jednotlivé meny

Môžte zadať preddavky až v 3 rôznych menách, pri vyúčtovaní v Sk Vám program umožní priradiť aj kurzy.
Aj keď na SC neboli vydané žiadne preddavky v cudzej mene, je potrebné v okne „PREDDAVKOV“ uviesť
aspoň menu krajiny (krajín), v ktorých bola vykonaná zahraničná cesta, a to aj ak položka suma je nulová.

a v okne pre „zadanie etapy SC“ zvoľte najprv

Potom prejdite do tabuľky vyúčtovania cesty, stlačte
▼

začiatok tuzemskej cesty

Do položky miesto príchodu zapíšte miesto hraničného prechodu do cudziny a doplňte ostatné údaje v riadku.
(Ak ste prerušili cestu ešte zastávkou v nejakej obci na Slovensku, miesto hraničného prechodu zapíšte až v ďalšom
riadku, ktorý tým pádom bude „priebehový“)
V ďalšom riadku zvoľte v okne pre „zadanie etapy SC“ už

Z▼ začiatok zahraničnej cesty
Objaví sa okno pre výber krajiny:

Stačí ak zadáte niekoľko počiatočných písmen názvu krajiny a kurzor sa automaticky nastaví na príslušnú voľbu.
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Pri zahraničnom CP program automaticky sprístupni riadok s doplnkovými údajmi ( na obr. v červenom obdlžníku ):

V riadku sa automaticky zobrazí príslušný štát so sadzbou stravného
Zadajte koľko % z náhrad stravného a vreckového chcete uplatniť do položiek %diet a %vreck.
Všeobecne platí, že podnikateľ si môže v zahraničí uplatniť do 12 hodín polovičnú sadzbu náhrady stravného
a nad 12 hodín plnú sadzbu náhrady.
Môže sa však stať, že za 24 hodín precestujete vozidlom aj viac krajín ( napr. Rakúsko-Švajčiarsko-Taliansko),
vtedy zamestnávateľ môže určiť alikvótnu čiastku z náhrady stravného v percentách.
Pri použití AUV možte zadať cenu za 1 liter PHM pre správny výpočet prepravného
Do položky kmZ môžte zadať pre AUV km prejazdené v zahraničí:
- ak už bolo prekročených 350 km od hranice
- alebo ak má auto dlhší dojazd po prekročení XXX km
V kolónke kurz zadajte kurz meny pre aktuálny deň
Ďalej máte možnosť zadať dokladované výdavky za ubytovanie v cudzej mene a iné 3 rôzné výdaje v 3 menách.
V ďalšom riadku môžte pokračovať zadaním etapy SC
alebo ukončite zahraničnú cestu zadaním etapy SC výberom
Nezabudnite ešte na cestu z hranice do miesta sídla firmy- zadajte etapu

Doplnkové údaje v zahraničnom CP

Z ❙ priebeh zahraničnej cesty
Z ▲ koniec zahraničnej cesty
▲ koniec tuzemskej cesty

(na obrázku v červenom zaoblenom obdĺžniku)

Pri zahraničnom CP program automaticky sprístupni v tabuľke trasy ďalšie stĺpce s doplnkovými údajmi pre
jednoduchšie zadávanie najčastejších hodnôt a ich prehľadné zobrazenie:
kmZ - tu môžte zadať pre AUV km prejazdené v zahraničí
Zahr CenaB - pri AUV tu možte zadať cenu za 1 liter PHM pre správny výpočet prepravného
Zahr Diety% a Zahr Vrec% - zadajte koľko % z náhrad stravného a vreckového chcete uplatniť do položiek
Zahr Predd - iné výdaje v zahraničnej mene
Zahr Mena - druh zahraničnej meny
Zahr Kurz - zadajte kurz meny platnej v zahraničí pre aktuálny deň
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KNIHA JÁZD
Pri vytváraní cesťákov s použitím služobného auta sa jazdy automaticky zapisujú aj do KNIHY JÁZD.
To platí aj opačným smerom: Pri zápisoch jázd priamo do knihy jázd program automaticky vytvára cesťáky.

Do knihy jázd sa dostanete cez menu výberom položky Kniha jázd

alebo z panela nástrojov klknutím na príslušnú ikonu

Kniha jázd obsahuje stĺpce:
P.č. - je automaticky generované programom, zodpovedá číslu Cestovného príkazu pod ktorým ho nájdete v CP
Z - je automaticky generované programom, určuje etapu cesty (začiatok, priebeh, ukončenie)
Dátum – zadáva užívateľ, dátum v ktorom bola realizovaná jazda
Odchod miesto – zadáva užívateľ
Odchod čas – zadáva užívateľ
Príchod miesto – zadáva užívateľ
Príchod čas - je automaticky generované programom podľa vzdialenosti, ale je možné ju editovať
Km ujazdené - je automaticky generované programom z číselníka vzdialenosti,
Km začiatok - je automaticky prepočítavané programom – stav počítadla kilometrov na začiatku cesty
Km konečné - je automaticky prepočítavané programom – stav počítadla kilometrov po príchode do cieľa
PHM začiatok - je automaticky prepočítavané programom – stav nádrže na začiatku cesty
PHM konečné- je automaticky prepočítavané programom – stav nádrže po príchode do cieľa
PHM nákup(l) – zadáva užívateľ alebo je táto hodnota automaticky prenesená z generátora bločkov
Jazda mesto – NEPOVINNÁ, po zaškrtnutí užívateľom sa táto jazda prepočíta automatický s mestskou spotrebou
Jazda súkr. – NEPOVINNÁ , po zaškrtnutí užívateľom táto jazda nadobudne charakter súkromnej pre výslednú tlač
Účel cesty. – NEPOVINNÁ, zadáva užívateľ, v nastavení programu sa môže definovať, či sa má tlačit v zostave KJ
Meno vodiča – NEPOVINNÁ, zadáva užívateľ
Cena PHM(l) – NEPOVINNÁ, zadáva užívateľ, pri AUV sa cena prenáša do CP kvôli výpočtu prepravného

24

Začnite výberom auta, ktoré chcete spracovávať – kliknutím na výberový zoznam v ľavom hornom rohu:

Po výbere EVČ auta sa v hornom riadku automaticky zobrazia údaje o type auta, jeho spotrebách a palive.
Údaje do knihy jázd môžete dostať 3 spôsobmi:
1. manuálne
2. pomocou generátora bločkov
3. pomocou generátora zbytkového PHM

Manuálné zadávanie údajov do KJ
Zápis do knihy jázd môžte vykonať kliknutím na tlačítko
Otvorí sa zjednodušené okno pre zápis údajov:

Zadajte dátum cesty, miesto a čas odchodu z východzej stanice, potom miesto a čas príchodu do cieľovej stanice
Po kliknutí na tlačítko „viac…“ sa okno rozbalí to rozšíreného režimu, ak je potrebné zadávať viac údajov:

Môžte zadať aj množstvo PHM v litroch, jednotkovú cenu, sumu, prípadne zvoľte vodiča a účel cesty.
zaškrtnite pre jazde v meste - program bude počítať so zvýšenou spotrebou pre jazdu v meste
zaškrtnite pri jazde s prívesom - program bude počítať so zvýšenou spotrebou o 10%
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V okienku PRÍCHOD- Miesto po zadaní 1 a viac písmen sa zobrazia ciele už použité užívateľom (ako v Google)

pri novej obci Vás program vyzve zadať
vzdialenosť, ktorá sa automaticky zapíše do
Vášho číselníka vzdialeností a nabudúce ju
už program bude poznať

Zvoľte znova tl.

a zadajte spiatočnú cestu, prípadne ďalší priebeh do inej stanice.

Cesta je automaticky ukončená ak miesto príchodu je zhodné s východzou stanicou.
Pre každú cestu musia existovať minimálne dva riadky: jeden pre cestu „tam“ a druhý pre cestu „naspäť“.

Pomocou tlačítka

môžte upravovať údaje v zadanom riadku,niektoré sa dajú upravovať priamo

Ak Vám ostáva v nádži príliš veľa PHM, skráťte vzdialenosť v km, prípadne označte riadok na zmazanie pomocou
ďašieho tlačítka

Fyzicky vyradiť označené riadky v KJ môžte cez menu SERVIS - Vyradenie označených záznamov

INICIALIZÁCIA KNIHY JÁZD
Pri prvej jazde služobným autom inicializujte počiatočný stav kilometrov v kolónke KM začiatok na 1.riadku
Pri prvej jazde služobným autom inicializujte počiatočný stav litrov v nádrži - kolónka PHM začiatok na 1.riadku
Program sám prepočítavať počiatočné i koncové stavy počítadla - kolónky KM konečné a PHM konečné
Do kolónky PHM nákup(l) vpisujte nakúpené PHM v litroch a program Vám bude sám prepočítavať stav nádrže.

PREPOČET KNIHY JÁZD

Pre prepočet stlač

alebo priamo funkčný kláves F9

Po spustení prepočtu sa kniha prepočíta od aktuálneho riadku smerom nadol až po jej koniec.
Použitie: Po použití generátora ciest (keď sa vsúvajú cesty za rôzne dni)
alebo pri ručnom pridaní cesty so skorším dátumom.
Údaje o stave počítadla km a stave PHM v nádrži nemusia nasledovať chronologicky za sebou
Prepočet sa spustí automaticky aj pri zmene hodnoty položky PHM nákup(l)
Prepočet sa môže spúšťať aj automaticky pri každom vstupe do knihy jázd ak v menu Servis-Nastavenia
zaškrtnete voľbu Automatický prepočet
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Kópia cesty
Pre urýchlenie a zjednodušenie práce v KJ možno použiť funkciu kópia cesty z už existujúcich ciest

Tlačítko

nie je funkčné, naznačuje iba techniku použitia tzv. „Drag and Drop”

Postup:
1.
2.

Nastavte sa 1. riadok cesty, z ktorej chcete vytvoriť kópiu
Pravým tlačítkom myší ťuknite na stĺpec Dátum a držte ho stlačené

3.

Potiahnite označený text myšou na iný riadok v knihe jázd

4.

Program vytvorí novú jazdu tam a späť s celým priebehom s najvyššim nasledujúcim dátumom v KJ

5.

Ak je potrebné prepíšte dátum, prípadne časy.

Generátory pre knihu jázd
Pre urýchlenie vyhotovenia knihy jázd je výhodné použiť generátory.
Použitie generátorov viď v kapitole Generátor bločkov a Generátor zbytkového PHM.

27

Tlač knihy jázd
Pre vytlačenie hotovej knihy jázd alebo jej časti (najčastejšie mesiaca) použite tlačítko

Zvoľte tlač podľa mesiacov (predvolené)

alebo

podľa Vami zadaného obdobia:

Po potvrdení tlačítka Tlač sa KJ vytlačí priamo na predvolenú tlačiareň v OS Windows.
Po potvrdení tlačítka Náhľad sa zobrazí na obrazovke najprv náhľad na tlačenú formu KJ.
V náhľade môžete:
- meniť veľkosť zobrazenia KJ pre kontrolu údajov
- prechádzať jednotlivé listy
- ukončiť kontrolný náhľad bez vytlačenia na tlačiareň
- po kontrole dať knihu jázd vytlačiť na predvolenú tlačiareň

V Nastavení programu v menu Servis môžte povoliť alebo zakázať tlač volitelných položiek: ČAS a ÚČEL cesty.
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Servisné činnosti - menu SERVIS

Vyradenie označených záznamov
Fyzicky zruší vety, ktoré boli označené na zrušenie.
-Ak ste použili voľbu "Vyradenie CP" v menu "Cestaky"
-Ak ste v číselníkoch alebo v knihe jázd označili niektorý riadok na zmazanie pomocou F8-zmaž

Obnovenie indexov
Znovu vytvorí indexové súbory, napr. pri výpadku el.prúdu alebo pri vypnutí počítača pri aktívnej aplikácii.

Inicializácia
Zmaže všetky cestovné príkazy i knihy jázd. Všetky číselníky ostanú zachované.
Vhodné využiť pri prechode na nový rok, po predchádzajúcom odložení starých údajov.
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Archivácia údajov
Slúži na pre zálohovanie údajov do všeobecne používaného formátu ZIP
Na zozipovanie údajov sa využíva externý free soft FBZIP
Priebeh pridávania dát do archívu je zobrazený v okne programu:

Po úspešnej archivácii je zobrazené informačné okno s názvom súboru, do ktorého bol archív umiestnený aj s cestou:

Názvotvorba archivačného súboru je nasledovná:
1.písmeno – “D”-deň
2,3.písmeno – poradové číslo dňa v mesiaci (1-31), kedy bola vytvorená záloha
4,5.písmeno – poradové číslo mesiaca (1-12), kedy bola vytvorená záloha
6.písmeno – “h” – hodiny
7,8.písmeno – poradové číslo hodiny (0-24), kedy bola vytvorená záloha
.zip – prípona archivačného súboru

Archivačné súbory sa automatický ukladajú do podadresára \ZALOHY
Archivačné súbory možno prenášať a rozbaľovať v iných PC, kde je nainštalovaný program WinCent.
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Oddelenie roku
„Odreže“ údaje za vybraný rok, uloží ich do archívnych súborov a ponechá len aktuálne údaje.
Vhodné tiež použiť pri prechode na nový rok, po predchádzajúcom odložení starých údajov:

Zoznam CP
Zobrazí tabuľku s prehľadom všetkých jázd pre všetky autá chronologicky podľa dátumu:

Pospájať po mesiacoch
Umožňuje pospájať jednotlivé CP do samostatných mesačných vyúčtovaní podľa dátumov ciest, áut a pracovníkov.
Aplikovať sa dá iba pre AUV.
Namiesto niekoľkých desiatok ba často stoviek cesťákov pre 1 auto, pospája program cesťáky do 12 mesačných CP.
Ušetrí sa takto nielen kancelársky papier ale aj počet potrebných účtovných dokladov.
Po prepočte je potrebné prelistovať ešte všetkých 12 CP, aby sa prepočítali ich výsledné sumy.

Nastavenie
Umožní prednastaviť niektoré variabilné hodnoty (viď úvodná kapitola)
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Kalkulačka a kalendár
Vyvolá okno s kalkulačkou, pomocou ktorej môžte vykonávať jednoduché aritmetické výpočty:

O programe
Zobrazí licenčné okno, ktoré sa objavuje aj pri spustení programu:

Odošli dáta…
Ak máte nejaký problém s dátami alebo programom, máte možnosť (ak ste pripojený k internetu) odoslať Vaše
údaje mailom na kontrolu a posúdenie problému priamo predajcovi do firmy Losos.sk, s.r.o. Prešov

Informačné okno, ak sa prenos údajov nepodarí:

a ak bolo odoslanie úspešné:
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GENERÁTOR ZBYTKOVÉHO PHM

Slúži na plne automatické generovanie CP a ciest v KJ podľa zadaných kritérii.
Spolupracuje so základným modulom, využíva jeho číselníky a vsúva tam aj novovygenerované cesty na tie dni, na
ktoré ešte vozidlo nebolo použité.
A takto vyzerá po spustení obrazovka:

KOĽKO

korún - za koľko korún má program vygenerovať cesťáky (vhodné pre AUV)
ciest - tu môžte zadať koľko ciest chcete generovať
km - koľko km majú dokopy mať vygenerované cesťáky
litrov - súčet litrov z bločkov o nákupe PHM alebo zostatok litrov z KJ za spracovávaný mesiac=najčastejšia voľba
Sk
- celková hodnota bločkov

OBDOBIE
ČAS ODCHODU
DOBA POBYTU
RÝCHLOSŤ

od
- počiatočný dátum, od ktorého sa má generovať
do - koncový dátum, do ktorého má prebiehať generovanie
od .. do - v akom časovom intervale majú začínať generované cesty (náhodne generované)
od .. do - nastavenie dĺžky pobytu-jednania (náhodne generované)
von
- nastavenie rýchlosti jazdy mimo mesta
v meste - nastavenie rýchlosti jazdy v meste

NASTAVENIA:

aj víkend
- zahrnie do generovania aj soboty a nedele
deň v týždni - poskytne ponuku na výber dni v týždni, na ktoré a má generovať
aj stravné
- pri generovaní zahrnie aj náhrady za stravné
jazda v meste- generované budú cesty so zvýšenou spotrebou pre mesto (z číselníka vyberajte len mestské vzdialenosti)
aj účely
- pre generované cesty budú priradené aj účely ciest podľa navrhnutej tabuľky
viac jázd/deň - na jeden deň bude možné generovať aj viac jázd
priebežné trasy – ak existujú definované vzdialenosti aj vzájomne medzi vybranými cieľmi, dokáže program vygenerovať
aj priebežnú trasu napr. Bratislava-Nitra-Trenčín-Piešťany-Malacky-Bratislava

naťahovať dobu jazdy
- predĺži dobu pobytu a tým oddiali návrat, aby vo vyúčtovaní vyšlo, čo najvyššie stravné
prispôsobiť dobu jazdy dobe pobytu - doba pobytu bude takej istej dĺžky ako doba jazdy (vhodné ak potrebujete povoliť viac jázd za deň)
dĺžka pobytu podľa nastavenia
- dĺžka pobytu bude náhodne generovaná podľa nastavenia vyššie uvedeného intervalu DOBY POBYTU
GENERUJ - samotné spustenie generátora

UKONČ
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- opustenie modulu generátora

Uložené a prednastavované hodnoty
Program si automaticky pamätá z prechádzajúceho generovania nastavenia:
vybrané trasy, auto, pracovníka, čas odchodu, dobu pobytu, rýchlosť a zaškrtnuté nastavenia.
( je to vhodné, keď sa spracováva jedno auto za jednotlivé mesiace)
Ak bol generátor spustený bezprostredne po ukončení knihy jázd,
program prenesie z aktuálneho riadku knihy jázd do generátora nasledovné hodnoty:
- počet litrov ponížený o 20-30 litrov do položky ‚koľko litrov“
- prvý a posledný deň v mesiaci do „dátumového rozpätia“

ŠPECIFIKÁCIE
nemusia byt povinné. Predstavujú výber z číselníkov vzdialeností, áut a pracovníkov:

Aktuálne výbery z číselníkov sú zobrazené pod príslušnými tlačítkami v okne generátora:

Ak neuskutočníte výber, program bude automaticky generovať podľa údajov z predchádzajúceho výberu.
Ak je aj ten prázdny, použijú sa všetky údaje z číselníkov v základnom module.
Avšak, ak výber uskutočníte, generátor bude generovať len cesty, ktoré vyhovujú zadaným kritériám.
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Po ukončení generovania program zobrazí výslednú správu o generovaní na obrazovku, ktorú je možné aj vytlačiť.

Táto správa je len orientačná a slúži len na kontrolu vygenerovaných ciest. Skutočným produktom generátora sú
záznamy,ktoré generátor zahrnie medzi ostatné cesty v základnom module.
To znamená, že po ukončení generovania sa generované cesty sa nachádzajú na konci zoznamu a majú priradené
čísla v chronolgickom poradí.
Ak sa generátoru nepodarí vygenerovať dostatočný počet ciest podľa kritéria, je generovanie ukočené oznamom:

V takomto prípade si všimnite na konci generovaného textu aké množstvo dokázal spracovať, odčitajte to od
pôvodného požadovaného množstva, zmeňte časové rozpetie a spusťte ďalšie generovanie.
Príklad: Požadujete rozgenerovať 200 litrov za obdobie od 1.1. do 31.1. v čase od 8:00 do 10:00
Generátoru sa podarí rozgenerovať iba 150 litrov.
Do položky koľko litrov zadajte znova ešte 50 litrov a zmeňte časové rozpetie na 10:00 až 12:00
Čím menšie časové rozpetie zvolíte, tým viac generovaní môžete spustiť (vhodné zvlášť pre jazdy v meste).
Tiež je potrebné si uvedomiť, že ak požadujete od generátora rozjazdiť veľké množstvo PHM (cca viac než 150 litrov/mesiac)
- musíte zvoliť aj adekvátne vzdialené ciele, ťažko by také množstvo rozjazdil, len po uliciach v meste.

Generátor slúži len na generovanie domácich ciest, nie zahraničných.
Generátor slúži len na generovanie jednoduchých ciest, t.j. ciest z východzej stanice do cieľovej a nazad,
ak nebola zaškrtnutá voľba „priebežné trasy“.
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GENERÁTOR BLOČKOV
- generátor ciest na základe údajov z bločkov
pre urýchlenie spracovania KJ pre služobné autá (AUS)

PHM

Bločky PHM sú často to jediné, čo máme reálne k dispozícii a čo má k dispozícii daňová kontrola.
Bločky PHM svedčia o tom ako sme PHM nadobudli,
Kniha jázd preukazuje - ako sme PHM rozjazdili, že sme ho nepoužili napr. do kosačky
Výsledným produktom má byť teda kniha jázd, ktorá má na konci každého mesiaca reálny zostatok v nádrži.

Stačí natypovať údaje z bločkov o nákupe PHM do tabuľky v programe...
...a program sám vygeneruje knihu jázd a cestovné príkazy
Po spustení sa objaví obrazovka pre natypovanie údajov:

Vysvetlenie algoritmu spracovania:
Miesto tankovania - ak zadáte miesto tankovania alebo tam zapíšete cieľ cesty, vygeneruje sa jazda do toho miesta
- ak nezadáte miesto = tankovali ste vo východzej stanici a cestu si vyberie z ciest, ktoré ste povolili
PHM (l) - ak nezadáte tankovanie, do generátora môžte zapísať aj tzv. "vynútenú cestu", ktorá Vám vyplýva napr.
z faktúr, viete, že ste tam boli, ale nebolo tam tankované, napr. kontrola miestnej pobocky,posta,banka
Sk/l - ak zadáte aj cenu Sk/l - dokáže program vytlačiť regulérny výkaz prejazdených km a PHM
- ak nezadáte cenu Sk/l - nič sa nestane, pre vytvorenie KJ to nie je povinné, podstatné sú litre
Čas - ak je zadaný čas - program sa bude snažiť vygenerovať cestu tak, aby v čase tankovania ste boli v cieľovej stanici
- ak nie je zadaný čas ,program sám doplní vhodný čas príchodu i odchod.
ŠPZ - ak nie je zadané auto, program doplní ľubovoľné auto vybrané zo zoznamu áut v „špecifikáciach“.
- ak všetky jazdy vykonáte jedným autom, nemusíte ho zadávať do tabuľky, stačí ak ho vyberiete v špecifikáciach
Účel cesty - ak zadáte účel cesty - doplní ho generátor k trase
Spracované - sa nezaškrtáva pri zadávaní, je to informácia generátora o tom, ktoré cesty už boli vygenerované
- odškrtnite iba v prípade, keď cestu chcete opätovne vygenerovať.
Údaje z bločkov nemusia byť zadávané do tabuľky chronologicky v dátumovom poradí. Program si ich pri generovaní zotriedi.

36

Výber miesta tankovania z číselníka:

Výber ŠPZ z číselníka:

Definovanie prípustných miest, áut a vodičov pre generovanie:

- zmaže údaje zo všetkých zadaných bločkov

- po naplnení tabuľky údajmi z bločkov,výbere ciest, áut a pracovníkov spustite generátor.

Prepojenie generátorov s knihou jázd:
1.
2.
3.
4.

Po ukončení modulu sa vráťte do knihy jázd, vygenerované cesty nájdete v knihe jázd zvoleného auta.
Spusťte prepočet kilometrov a stavu PHM v nádrži.
Skontrólujte zostatkové hodnoty.
Ak zostatková hodnota PHM je „príliš vysoká“
a) zvýšte v KJ počet kilometrov u niektorých ciest (prípadne zmeňte na vzdialenejšie ciele)
b) pridajte niekoľko nových jázd do KJ (po opätovnom vstúpení do KJ sa cesty zotriedia)
c) použite generátor zbytkového PHM na dogenerovanie jázd pre potrebné množstvo litrov PHM
Ak zostatková hodnota PHM je „mínusová“
a) uberte v KJ počet kilometrov u niektorých ciest (prípadne zmeňte na bližšie ciele)
b) zmažte niekoľko jázd do KJ (nezabudnite ich potom fyzicky vyradiť)
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