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1 Popis a inštalácia
Program TIS-Web Scanner Client nevykonáva skenovanie, ale len využíva softvér skenera.
Tis-Web Scaner Client môže tento skenovací softvér spúšťať. Jen potrebné zadať umiestnenie a názov
softvéru a parametre spúšťania.
na rozhranie softvéru nie sú žiadne požiadavky, môže, ale nemusí byť kompatibilný s Twain.
Skener musí vyhovovať týmto požiadavkám na funkcie::
-

1.1

musí mať automatickú detekciu hraníc obrazu, aby bolo možné odstrániť okraje okolo krúžku,
rozlíšenie 300 bodov na palec,
každý zoskenovaný krúžok predstavuje čiernobielu bitmapu (farby sú vložené aplikáciou),
skenovací softvér ukladá súbory do stanoveného adresára.

Aké krúžky je možné vyhodnocovať?

Tachografové krúžky EEC:

Typ "24 EC 4B",
Kombinované tachografové krúžky (na optimálne výsledky skenovania
sa používajú len krúžky, na ktorých sú činnosti vodiča rozlíšené hrúbkou
čiary.

Krúžky musia byť čisté a bez škrabancov, aby bolo možné rozoznať čiary, a písmená.
Všetky krúžky je možné čítať a vyhodnocovať, ale ak chcete získať dobý výsledok, potom na bitmapovom
obrázku:
- stredný otvor musí byť dobre viditeľný, bez fľakov a škvŕn,
- krúžky musia byť viditeľné v oblasti záznamu km,
- musí byť viditeľná malá čiarka pred 12. hodinou, (medzi zákresom vzdialenosti a rýchlosti).

Vyhodnocovanie krúžkov
1) Softvér hľadá stred krúžku v strednej oblasti obrázku. Potom použije algoritmus na nájdenie
stredu krúžku pomocou stredného otvoru.
2) Ak program nájde kružnice v oblasti km čiary, pokúsi sa definovať reálny stred krúžku, použitím
príslušného algoritmu.
3) V každom prípade sa nájde stred krúžku. Potom pomocou príslušného algoritmu a tvaru otvoru
zisťuje orientáciu krúžku.
4) Po zistení orientácie sa hľadá čiarka v mieste pred 12 hodinou .
5) Ak sa zistila orientácia, definuje sa nová oblasť v okolí stredu krúžku, ktorá sa mierne líši od
pôvodnej. Potom program opakuje kroky 1) až 4), až štyrikrát, kým nenájde správnu orientáciu a
polohu krúžku.
6) Či sa správna orientácia našla, alebo nie, program analyzuje čiary aktivít a km a ukáže výsledky.
7) V každom prípade je možné manuálne nastaviť stred krúžku a vykonať úpravy.
8) Vo všetkých prípadoch je možné upraviť činnosti vodiča.

1.3

Oprávnenie užívateľa

Počas inštalácie sú potrebné administrátorské práva.
Na používanie SW nie sú potrebné administrátorské práva, ale je potrebné mať prístup k priečinkom, kde
je nainštalovaný program a kde sú uložené bitmapové a XML súbory.
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1.4

Funkčné klávesy

Všetky tlačidlá, editovacie polia, zaškrtávacie polia alebo záložky je možné vybrať aj pomocou funkčných
klávesov. To umožňuje zrýchliť analýzu krúžkov.
Funkčné klávesy sú závislé na jazyku, t.j. v Angličtine je funkčný kláves C pre &Cancel a v nemčine A pre
&Abbruch.
Na prístup ku komponentom v pravom okne sa používa funkčný kláves v kombinácii s klávesom <Ctrl>.
Na prístup ku komponentom v pravom okne sa používa funkčný kláves v kombinácii s klávesom <Alt>.
Inštalácia

1.5

Systémové požiadavky

Operačný systém:

Windows XP, Windows VISTA - Pri Windows Vista, bude
aplikácia bežať pod normálnym užívateľským účtom.

RAM

448 MB

Processor

1,4Ghz

Miesto na disku

5 MB

Ostatné

Musí byť definovaná prednastavená tlačiareň, nemusí
však byť pripojená.

1.6

Inštalácia

Po spustení sprievodcu inštaláciou setupTIS-WEBSCANNERCLIENT-x.x vyberte jazyk inštalátora
a nasledujte pokyny sprievodcu.
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Inštalačný priečinok je možné zvoliť na lokálnom disku, alebo mapovať sieťový disk..
Nainštalovaný SW bude obsahovať TIS-WEBSCANNERCLIENT.EXE, RELANCE.EXE (používa sa na
zmenu jazyka)),OPTISCAN.INI (konfiguračný súbor), License.txt a OPTISCAN.TXT, OPTISCANTRAD.INI
a OPTISCAN.CHM z anglickej verzie..
Inštalátor skontroluje dostupný priestor na disku, potom skopíruje do zvoleného priečinka potrebné
súbory.
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1.7

Odinštalovanie

Na odinštalovanie sa používajú funkcie Windows..
Kliknite na Štart, Nastavenia a Ovládací panel. Dvakrát kliknite na Pridať/odobrať programy, a potom
na "Inštalovať/odobrať", alebo na "Zmeniť alebo odstrániť programy".

2 Funkcie
Softvér TIS-Web Scanner Client je samostatným programom, ktorý používa čiastočne SW OPTISCAN
spoločnosti SIEMENS VDO Trading GmbH.
SW TIS-Web Scanner Client sa používa na spracovanie tachografových krúžkov zoskenovaných vo
forme bitmapových súborov z ktorých môže načítať činnosti a dráhu (km)..
Súbory XML ako rozhranie medzi týmto SW a súvisiacimi aplikáciami.

2.1

Spustenie programu

Program TIS-Web Scanner Client spustíte ikonou programu na ploche obrazovky. Program nie je
chránený heslom.
Ak sú v prednastavenom priečinku bitmapové súbory krúžkov, prvý z nich sa zobrazí.
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2.2

Prvé spustenie programu

Jazyk užívateľa
Po prvom spustení programu sa objaví okno na výber jazyka.
Potom SW kontroluje dostupnosť potrebných súborov OPTISCAN.TXT a OPTISCANTRAD.INI Inak sa
objaví správa, že vybraný jazyk nie je k dispozícii.
Neskôr je možné zmeniť jazyk v nastaveniach programu.

Kontrola účtu (Account mapping)
Priečinok súboru 'AccountMapping.xml' je pevne nastaveným priečinkom:
“$CommonAppDataFolder\TIS-WebAutomaticUpload\Settings” (Viď CR108):
.
Ak tam uvedený súbor nie je, správa oznámi, že súbor chýba a program nie je možné použiť.

Ak účet neexistuje, alebo je porušený, objaví sa správa:
.
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Ďalšie parametre
Používajú sa ďalšie prednastavené parametre::
- Presnosť:
- Typ tachografu:
- Typ disku:
- Spotreba paliva:

3
EC-TCO
Standard
nie

Pred uložením bitmapového súboru je potrebné špecifikovať priečinok pre každý účet (viď ďalej).

2.3

Okno krúžku

Ak neexistuje priečinok bitmapových súborov pre daný účet, oznámi to správa. Ak v priečinku
špecifikovanom pre daný účet neexistuje bitmapový súbor krúžku, taktiež to oznámi správa.
Bitmapové súbory sú v priečinku zotriedené podľa dátumu vytvorenia., je možné ich však triediť podľa
dátumu alebo podľa názvu. Ak sú triedené podľa dátumu, prvý zobrazovaný súbor je najstarší.
Veľkosť jednotlivých čiernobielych bitmapových súborov krúžkov s rozlíšením 300 dpi musí byť musí byť
takmer identický. Ak je veľkosť rozdielna, súbor sa nespracuje, presunie sa do priečinka “NONREADABLE”, a zobrazí sa správa o nečitateľnosti a presune súboru:

Po nahraní súboru program krúžok automaticky vycentruje a pootočí tak, aby časový údaj 6 hodín bol
navrchu. Potom sa analyzujú a zobrazia činnosti a dráha (km).
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Záhlavie okna: číslo zobrazeného krúžku, počet krúžkov, Meno vodiča, VIN, Názov súboru
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Názov tlačidla

Popis

Back

Nahrá a zobrazí predošlý krúžok (ak existuje)

Späť
Next

Nahrá a zobrazí nasledujúci krúžok (ak existuje)

Ďalší
Save and Next
Uložiť a ďalší

Uloží údaje do xml súboru; Presunie súbor do priečinka “EVALUATED” a nahrá
ďalší
Aby bolo možné data krúžku uložiť, je povinné zadať dátum a vodiča alebo
vozidlo. V opačnom prípade Vás na to upozorní správa po kliknutí na tlačidlo.
Ak neexistuje ďalší krúžok, oznámi to správa.
Ak ďalší krúžok existuje, nahrá sa a zobrazí sa.

Delete and Next
Zmazať a ďalší

Presunie bitmapový súbor krúžku do priečinka “DELETED”, potom nahrá
a zobrazí ďalší krúžok (ak existuje).
Program skontroluje, či nebol pridaný ďaší bitmapový súbor do priečinka. V
prípade že bol, zaradí ho do zoznamu zobrazovaných krúžkov a umožní jeho
nahranie a zobrazenie.

Refresh
Obnoviť

Ak sa neskenujú zadné strany krúžkov(TIS-Web Scanner client settings.), Zobrazujú a analyzujú
sa všetky bitmapové súbory.
Ak sa skenujú aj zadné časti krúžkov, a sekvencia je « čelná-zadná-čelná » potom sa zobrazujú
a analyzujú všetky « nepárne » bitmapové súbory. Zadnú stranu krúžku je možné zobraziť len
kliknutím pravou klapkou myši na Next – Ďalší.
Ak sa skenujú aj zadné časti krúžkov, a sekvencia je « zadná-čelná-zadná » potom sa zobrazujú
a analyzujú všetky « párne » bitmapové súbory. Zadnú stranu krúžku je možné zobraziť len kliknutím
pravou klapkou myši na Back – Späť.
Ak sekvencia nie je správna, je potrebné zmeniť parametre a kloknúť na tlačidlo Refresh - Obnoviť.
Ak sú zoskenované aj zadné časti krúžkov, potom po kliknutí na Zmazať, alebo Uložiť sa presúvajú do
príslušného priečinka dva bitmapové súbory..

2.4

Zmena grafického režimu

Dvojitým kliknutím na obrázok krúžku, alebo stlačením tlačidla Zmena režimusa aktivuje zmena
grafického zobrazenia. Zobrazia sa jednotlivé úseky činností, ktoré je možné pomocou myši (presúvaním
prerušovanej čiary) upravovať.
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2.5

Okno výsledkov
V ľavo od obrazu krúžku sa zobrazuje okno výsledkov .
V ňom sa zobrazujú výsledky analýzy krúžku.
Užívateľ môže výsledky zmeniť kliknutím na tlačidlo
stĺpcového grafu, alebo v na tlačidlo zmeny režimu.
Užívateľ môže manuálne doplniť informácie
zo
stredného poľa krúžku. Môže tiež zapísať zmeny
vozidla (ak vodič jazdil s viacerými vozidlami)
Ak je krúžok spracovaný a uložený, uložia sa aj údaje,
dátum, meno vodiča, EČV, hodnota počítadla dráhy a
miesto. Hodnoty zostanú zobrazené aj pre
vyhodnotenie ďalších krúžkov.
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Popis tlačidiel:
Spustenie skenovacieho programu
Inicializuje skenovanie podľa nastavení. Zoskenovaný krúžok bude uložený ako
nový súbor v priečinku špecifikovanom skenovacím programom. Neexistuje
žiadne spojenie medzi skenovacím programom a programom . Na vyhodnotenie
je potrebné zabezpečiť, aby bol bitmapový súbor uložený (presunutý) do
priečinka nastaveného v TS-Web ScannerClient.
Ak sú priečinky skenovania a vyhodnocovania rovnaké, je možné súbor ihneď
po novom štarte programu vyhodnocovať (ev. po kliknutí na tlačidlo Obnoviť).
Ak sú súbory triedené podľa dátumu vytvorenia, bude tento zaradený ako
posledný.
Ak nie je špecifikovaný skenovací SW, objaví sa správa

Načítanie s novými parametrami
Použije aktuálne nastavenia na nové vyhodnotenie krúžku. To je potrebné ak
používateľ zmenil presnosť, alebo spotrebu.
Zobraziť časovú os
Zobrazí alebo skryje časovú os na obraze krúžku.
Zoom
Ak je Zoom aktívny, môžete zväčšiť oblasť okolo ukazovátka myši kliknutím
v oblasti obrázku.
Automatická kalibrácia
Program sa pokúsi správne vycentrovať krúžok a vykonať analýzu.
Asistovaná kalibrácia
Manuálna kalibrácia
Korekcia hodín
Otvorí sa okno, v ktorom je možné urobiť posun hodín vpred , alebo vzad
v minútach.
Chyby a operácie portu
Zobrazí sa okno, v ktorom je možné vybrať udalosti krúžku (z XML súboru) a
definiovať činnosti portu. Viď nižšie.
Stĺpcový graf
Zobrazí činnosti vo forme stĺpcového grafu v samostatnom okne.
Parametre
Otvorí okno, kde môže užívateľ zmeniť nastavenia.
Zmena režimu
Rovnako, ako dvojité kliknutie na obrázok krúžku, aktivuje zobrazenie, v ktorom
je možné graficky (myšou) upravovať časy činností.
Pomoc
Zobrazuje nápovedu vo vybranom jazyku. Ak nie je nápoveda v danom jazyku
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možná, zobrazuje ju v angličtine.
Koniec
Ukončí program TIS-Web scanner client.
Tlač krúžku
generuje tlač krúžku s vybranými parametrami
Výber účtu
Používa sa pri zmene účtu, alebo priečinka BMP súborov a parametrov
súvisiacich so skenovaním.

Význam nastavení:
Presnosť

Minimálne trvanie činnosti

Tachograf

Combo Box: Typ tachografu definovaný v OPTISCAN.INI

Spotreba

Radio Box : Hodnota spotreby pre krúžok

Načítané výsledky
Vedenie vozidla

Doba jazdy (hh:mm)

Aktívny

práca (hh:mm)

Pohotovosť

doba pohotovosti (hh:mm)

Prestávka

Doba prestávky a odpočinku (hh:mm)

Celkovo

Celková činnosť zaznamenaná na krúžku (hh:mm)

Vzdialenosť v km

Počet km načítaných z krúžku
Je možné dvakrát kliknúť na hodnotu vzdialenosti a zmeniť údaj.

Začiatok

Začiatok činnosti

Koniec

Koniec činnosti

2.6

Stredné pole krúžku

Názov

Popis

Prevádzka

Názov prevádzky, ku ktorej vodič patrí. Informácie pochádzajú z TIS-Web.
<všetko> znamená výber všetkých vodičov zo všetkých prevádzok.

Kód vodiča

Označenie vodiča pochádza z TIS-Web.

Meno

Priezvisko a meno vodiča. Dáta pochádzajú z TIS-Web.

Od

Miesto výjazdu (začiatok krúžku)

Do

Miesto príjazdu (koniec krúžku)

Domáci cieľ

Nie je možné upraviť užívateľom. Nastavi sa na Áno, ak miesto príjazdu
súhlasí s názvom prevádzky ku ktorej patrí vodič.

Dátum

Dátum krúžku
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Pri štarte programu sa zobrazí dátum spustenia programu.
Dvojvodičová
prevádzka

Ak je posádka zložená z dvoch vodičov

Prevádzka

Názov prevádzky, do ktorej vozidlo patrí (dáta z TIS-Web)
<Všetko> na výber všetkých vozidiel zo všetkých prevádzok

Kód vozidla

Označenie vozidla

EČV

Evidenčné číslo vozidla (dáta z TIS_Web)

Poznámky

Možno vložiť vlastnú poznámku

Koniec

Stav tachometra pri príjazde

Štart

Stav tachometra pri výjazde

Vzdialenosť

Spočída sa z polí Štart a Koniec
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2.7

Zmena vozidla
V tabuľke Zmena vozidla vyberte príslušný počet
riadkov činností a priraďte ich vozidlu výberom EČV
alebo Kód vozidla. Potom kliknite na tlačidlo Vozidlo
zmenené. Tak možno každý krúžok rozdeliť na použitie
viacerými vozidlami.
Pre každé vozidlo je možné definovať miesto výjazdu,
príjazdu a stav km pri výjazde a príjazde.

Toto okno zobrazíte po dvojkliku na vozidlo v zozname
vozidiel (Zoznam).
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2.8

Doplnenie porúch a operácií portu

Užívateľ môže definovať chyby (poruchy) a operácie portu:

Po výbere udalosti bude táto uložená spolu s údajmi krúžku.
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Užívateľ definuje max. a min dvoch činností portu zaškrtnutím poľa a definovaním časovej značky kedy
nastala činnosť portu.
Dátum sa musí definovať, ak krúžok pokrýva dva dni. V prípade rozdelenia krúžku je portová činnosť
pridelená len zodpovedajúcemu krúžku.
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