
Co nowego w wersji 9.00.22 Aktualizacja programu BATECH 2.0 do wersji 9.00.22 jest efektem roku doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu CEPIK 2.0. Okazja do aktualizacji wykorzystana została również do uwzględnienia niektórych wniosków i uwag użytkowników ukierunkowanych na polepszenie funkcjonowania oprogramowania.  1. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na pobieranie z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego nazwy i adresu kontrahenta potrzebnych do wystawienia faktury. Podczas wybierania kontrahenta, gdy pojawi się obraz jak na Rys. 1. Należy wprowadzić numer NIP i użyć przycisk GUS [A]  

 Jeżeli numer NIP był poprawny i odnaleziony zostanie podmiot w bazie GUS, to informacje o nim (nazwa firmy i dane adresowe) zostaną wyświetlone na zielonym polu. W przypadku nie odnalezienia podmiotu w bazie GUS wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W sytuacji, gdy kontrahenta nie było dotychczas w lokalnej kartotece klientów SKP, zostanie on automatycznie do niej dopisany. Jeżeli kontrahent był już klientem SKP i był wpisany do kartoteki klientów, nastąpi automatyczna korekta zapisów z kartoteki danymi pobranymi z bazy GUS. Poza możliwością użycia nowego przycisku (GUS) cała procedura wpisywania  (wybierania) kontrahenta odbywa się na dotychczasowych zasadach.  2. Badania pojazdów POLICJI, WOJSKA, itp.. Badania techniczne pojazdów policji, wojska, itp. mają swoją specyfikę polegającą na tym, że pytanie o pojazd zwraca odpowiedź negatywną, co powoduje zainicjowanie procesu prerejestracji pojazdu. W przypadku tych pojazdów prerejestracja kończy się fiaskiem, a w efekcie końcowym wykonane badanie nie zostaje zapisane do bazy centralnej CEPIK i figuruje w rejestrze badań SKP jak oczekujące do wysłania w trybie awaryjnym. Taki stan NIE jest spowodowany błędem oprogramowania, a jedynie jest efektem specyfiki badań pojazdów 
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wspomnianego typu. Aby badania techniczne pojazdów policji, wojska, itp. nie były kwalifikowane jako oczekujące na wysłanie w trybie awaryjnym, a program nie monitował o liczbie nie wysłanych badań należy każde takie badanie wybrać w Rejestrze badań przez opcję Popraw, a następnie gdy pokaże się okno kończące badanie jak na Rys. 2., wprowadzić odpowiednie oznaczenie w pozycji [B]   

 Rys. 2 Zakończenie badania technicznego  3. Selekcjonowanie z rejestru badań spełniających określone warunki oraz wyznaczanie liczby tych badań. Podczas kontroli zdarzają się pytania o liczbę badań określonego typu, np.: „na VAT”, pojazdów zasilanych gazem, itp. Aby uzyskać oczekiwaną informację należy wybrać z głównego menu programu pozycję Rejestr badań, a następnie użyć przycisk Filtruj [C] jak na Rys. 3.     
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 Rys. 3 Rejestr badań technicznych pojazdów Po użyciu przycisku Filtruj pojawi się okienko z możliwością wyboru badań spełniających określone kryteria jak na Rys. 4. 

 Rys. 4 Filtrowanie z rejestru badań pozycji spełniających określone kryteria.  
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Po zaznaczeniu właściwego kryterium i użyciu przycisku Wykonaj [E] na Rys. 4. Rejestr badań (Rys. 3) będzie zawierał tylko te spełniające pożądane kryterium. Dodatkowo w pozycji [D] na tym rysunku znajduje się liczba badań spełniających wskazane kryterium. Mechanizm filtrowania funkcjonował już w poprzednich wersjach programu. Nowością jest możliwość wyboru dodatkowych kryteriów [F]  oraz naliczenie badań owo kryterium spełniających. W sytuacji gdy na Rejestr badań nie zostanie nałożony żaden filtr, pozycja [D] wskazuje ogólną liczbę badań w rejestrze. 4. Utrzymywanie informacji o przebiegu od ostatniego badania technicznego do obecnie wykonywanego. W okresie użytkowania programu sygnalizowana była przez diagnostów potrzeba utrzymywania informacji o przebiegu od poprzedniego badania. Przebieg wyliczany jest na podstawie danych otrzymanych w wyniku pytania o pojazd oraz aktualnego stanu licznika wprowadzonego przez diagnostę podczas badania technicznego. Informacja o przebiegu widoczna jest podczas kończenia badania technicznego  w okienku jak na Rys. 5. 

 Rys. 5 Zakończenie badania technicznego 



Informacja o przebiegu widoczna jest również w podglądzie pozycji z rejestru badań jak na Rys. 6. [H] 

 Rys. 6 Pozycja (badanie) w rejestrze badań Dodatkowym elementem widocznym na pozycji z rejestru badań jest informacji o godzinie zarejestrowania badania technicznego - Rys. 6. [G] 5. Informacja o dokumentach organu dozoru technicznego (ODT) dla badań pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. 

 Rys. 7 Metryka pojazdu Dotychczas informacje o numerach dokumentów i dacie ważności w przypadku pojazdów przystosowanych do zasilania gazem były widoczne dopiero po rozpoczęciu badania technicznego (na drugiej stronie zaświadczenia). W tej wersji 
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programu dostęp do tych informacji jest możliwy jeszcze przed rozpoczęciem badania technicznego. W tym celu na metryce pojazdu (Rys. 7) należy użyć przycisk [I]. Na ekranie pojawi się okno szczegółów z kartoteki pojazdów jak na Rys. 8. 

 Rys. 8 Szczegóły z kartoteki pojazdu Poza podstawowymi danymi identyfikacyjnymi i technicznymi zawiera ono również informację o protokołach organu dozoru technicznego (ODT). 6. Dokonano modyfikacji procesu prerejestracji pojazdu. Z punktu widzenia prerejestracji, kluczowe jest aby zostały ustalone dla tego pojazdu kody: rodzaju pojazdu, marki i modelu zgodne z kodami CEPIK (początkiem kodu jest ciąg DICT_). Dotychczas brak tych kodów nie stanowił przeszkody dla zainicjowania procesu prerejestracji, który z góry skazany był na niepowodzenie. W tej wersji programu brak tych newralgicznych dla prerejestracji danych spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu. Tylko uzupełnienie wspomnianych kodów umożliwi zainicjowanie procesu prerejestracji pojazdu.  7. Zmieniono obsługę zaświadczenia z badania dodatkowego dla pojazdu przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych – data następnego badania okresowego nie jest wiązana z datą badania dodatkowego oraz skuteczność zwalniacza dla jednostki transportowej o DMC nie zmienia DMC zestawu w pozycji F2 na „metryce pojazdu”.     



8. Rozszerzono zakres parametrów w module fakturowania o nowe atrybuty (Rys. 9). Po uruchomieniu programu należy obowiązkowo uzupełnić te dane poprzez wybór funkcji Fakturowanie -> Administracja -> Dane sprzedawcy  

 Rys. 9 Parametry modułu fakturowania              


