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Vytlačenie záznamu o prevádzke vozidla - STASKA, za vybrané obdobie:
1. vyberieme požadované vozidlo
2. klikneme na ikonku kalendáru
3. vyberieme si obdobie za ktoré chceme vytvoriť STASKU vozidla nasledovným spôsobom:
Príklad, potrebujeme vytvoriť stasku za obdobie:
-

začiatok cesty 12.10.2020 o 7:00
koniec cesty 17.10.2020 o 8:00

a) klikneme v kalendári na dátum KONCA CESTY, teda 17.10.2020
b) nastavíme v rozbaľovacom menu príslušný počet dní spať 5
(teda riadok kde je ZAČIATOK CESTY – od 12.10.2020)
c) Klikneme na tlačidlo Zobraziť deň v Knihe Jázd – zobrazí sa nám
teda zoznam všetkých jázd za celé obdobie, skontrolujeme
hlavne prvý a posledý deň cesty, kvôli upresneniu začiatku
a konca cesty na úroveň ČASU:

d) znova klikneme na Zobraziť deň v Knihe Jázd a máme upresnený výber na úroveň času
Takto v knihe jázd v prvom a poslednom dni cesty nájdeme presný začiatok a koniec:
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4. na konci zobrazeného zoznam jázd nájdeme odkaz na vytlačenie stasky:
Prevádzka vozidla XLS PDF

5. v hotovej STASKE skontrolujeme či nám sedia základné údaje s údajmi od šoféra:

TIP: aby na staske bol uvedený aj identifikátor návesu, treba ho uložiť k vozidlu do poznámky
6. skontroluje na záver údaje o tankovaniach počas cesty (na konci stasky):

TIP: započítané sú nákupy z tankovacích kariet – ak nieje údaj o tankovaní, tak berie aj
tankovania zachytené cez plavák – sú označené hviezdičkou. Cena PHM a Iné náklady sa začnú
počítať, len ak je ku konkétnemu vozidlu vo vlastnostiach nastavené:

7. Ak je všetko v poriadku, vytlačíme a dáme podpísať šoférovi ...
____________________________________________________________________________________________________________________
QADRA PLUS, s. r. o.
tel.: +421 911 966 669
Agátová 66/1094
tel.: +421 950 449 966
Šaľa 927 01, Slovenská Republika
http: www.qadra.sk
určené pre interné účely QADRA PLUS, s.r.o.
e-mail: qadra@qadra.sk

