Co nowego w wersji 9.00.21
Aktualizacja programu BATECH 2.0 do wersji 9.00.21 jest skutkiem Rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji DU z 01 czerwca 2018r. poz. 1049 oraz pismem od Ministerstwa
Infrastruktury/Departamentu Transportu Drogowego odnoszącym się do prowadzonej
akcji naprawczej pojazdów marki : Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Okazja do
aktualizacji wykorzystana została również do uwzględnienia niektórych wniosków
użytkowników mających wpływ na polepszenie funkcjonowania oprogramowania.
1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji DU z 01 czerwca 2018r. poz. 1049 stanowi o
tym jakie dane gromadzone są w centralnej ewidencji pojazdów. W części
dotyczącej SKP (§2 pkt 8) pod literą l) jest informacja o „oznaczeniu o wpisaniu do
dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego”. W programie jest ten
wymóg realizowany w ten sposób, że przy zakończeniu badania, kiedy pojawia się
okno jak na Rys. 1., jest pozycja Wpis do DR . [A]
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Rys. 1 Zakończenie badania technicznego
Jeżeli badanie jest badaniem okresowym i kończy się wynikiem pozytywnym, to
automatycznie wypełniane jest pole daty i godziny na podstawie ustawień
systemowych. W przypadku braku wpisu można to pole „wyczyścić” używając
usytuowanego obok przełącznika TAK/NIE. W podobny sposób postępuje się przy
zamykaniu badania po jego korekcie (funkcja Popraw w Rejestrze badań).

2. Akcja naprawcza pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda.
W związku z prowadzoną akcją naprawczą i wspomnianym we wstępie pismem,
niektóre organy nadzorujące zobowiązały SKP do przesyłania informacji
o wykonanych okresowych badaniach technicznych pojazdów podlegających
przedmiotowej akcji naprawczej, wraz z ich numerami VIN. Pierwszym elementem
realizującym w programie funkcje związane z akcją naprawczą, jest komunikat jak na
Rys. 2

Rys. 2 Komunikat dotyczący akcji naprawczej
Pojawia się on, gdy diagnosta rozpocznie badanie techniczne, a z danych opisujących
pojazd (marka, numer VIN, rok produkcji, rodzaj paliwa) wynika, że może on podlegać
przedmiotowej akcji. Jest to jedynie informacja, która ma zwrócić uwagę diagnosty na
zaistniały fakt. Dalsze czynności związane akcją naprawczą mają miejsce podczas
kończenia badania technicznego, gdy pojawi się okienko jak na Rys. 3
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Rys. 3 Zakończenie badania technicznego

Gdy badanie dotyczy pojazdu, który MOŻE podlegać akcji naprawczej, to na okienku
(Rys. 3) pojawi się dodatkowy zestaw elementów pozwalający na wykonanie
niezbędnych ustawień. Zgodnie z zaleceniem, diagnosta przed oznaczeniem, czy
pojazd podlega akcji naprawczej powinien zweryfikować to poprzez sprawdzenie na
wskazanej stronie internetowej. Do tego służy przycisk [B], przy użyciu którego
zostanie wywołana odpowiednia dla marki pojazdu strona internetowa. Aby mogła
zostać wywołana przeglądarka internetowa, a w niej właściwa dla marki pojazdu strona
należy dokonać ustawienia w parametrach programu, wskazując przeglądarkę jak na
Rys. 4.

Rys. 4 Parametry programu
Ostatecznie to diagnosta wskazuje, czy pojazd podlega akcji naprawczej, czy nie
podlega. Jeżeli z jakichś przyczyn diagnosta nie może zająć się tą sprawą podczas
wykonywania (kończenia) badania technicznego, może to odłożyć w czasie.
Odpowiednie funkcje do weryfikacji pojazdów do akcji naprawczej są dostępne
również w Rejestrze badań.
Aby w Rejestrze badań uzyskać dostęp do pojazdów, które mogą podlegać akcji
naprawczej, należy skorzystać z przycisku Filtruj. Wówczas na ekranie pojawi się
okno z opcjami umożliwiającymi wybór z rejestru badań pozycji spełniających warunki
zgodnie z zaznaczonymi opcjami tak jak na Rys. 5.
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Rys. 5 Ustawienie filtra na rejestrze badań
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Za wybór z rejestru badań pozycji, które mogą podlegać akcji naprawczej odpowiada
ustawienie [C]. Istotne jest, że jest to jedyny przypadek, w którym ustawienie tego
warunku powoduje ignorowanie wszystkich innych ustawień. Możliwe jest jedynie
ustawienie zakresu dat (od – do) do uzyskania wykazu za pożądany okres. Po
dokonaniu odpowiedniego zaznaczenia i użyciu przycisku Wykonaj, na ekranie pojawi
się obraz rejestru badań jak na Rys. 6. W tym przypadku jest o dodatkowo wzbogacony
o przycisk Info [E], który pozwala na wydruk zestawienia pojazdów do akcji
naprawczej. Dodatkowo widoczny jest też przycisk [F], który po pierwsze pokazuje czy
pojazd podlega akcji naprawczej, czy nie lub nie został zweryfikowany oraz po drugie
stanowi rodzaj przełącznika, przy pomocy którego diagnosta może wprowadzić
ustawienie odpowiednie dla pojazdu na wykazie. Obok niego jest przycisk przy
pomocy którego można wywołać wcześniej ustawioną przeglądarkę internetową ze
stroną na której można dokonać weryfikacji pojazdu do akcji naprawczej.
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Rys. 6 Rejestr badań technicznych

E
Po użyciu przycisku Info następuje wydruk zestawienia jak na Rys. 7

Rys. 7 Zestawienie pojazdów do akcji naprawczej
Wraz z wydrukiem tworzony jest plik tekstowy zawierający wykaz pojazdów, zgodnie
z ukazującym się komunikatem.

Przy okazji przygotowywania zmian w programie dodana została możliwość
zaznaczania pojazdów odpowiadających dodatkowym warunkom do wykonywania
czynności na drodze. Mechanizm „nakładania filtra” na rejestr pojazdów umożliwia
wyselekcjonowanie badań ich dotyczących, poprzez ustawienie odpowiedniego
przełącznika (Rys. 5 [D])

3. Pojazdy odpowiadające dodatkowym warunkom do wykonywania czynności na
drodze.
W trakcie wykonywania badania technicznego dodano możliwość oznaczeni, że
pojazd odpowiada dodatkowym warunkom do wykonywania czynności na drodze. W
tym celu należy ustawić odpowiedni przełącznik (Rys. 8 [G])

Rys. 8 Druga strona zaświadczenia z badania technicznego
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