Nowe funkcje w oprogramowaniu WorkshopTab
Wersja 4.3.5
Adapter BlueCan
Dzięki adapterowi BlueCAN można teraz odczytać numer seryjny zewnętrznego modułu
DSRC firmy Stoneridge przez CAN. W przyszłości zostaną zaimplementowane bardziej
przydatne funkcje, takie jak diagnostyka CAN tachografu. Aby korzystać z tej funkcji,
wymagany jest adapter BlueCAN i odpowiednia licencja (2910002349400).

Poprawa działania skanera kodów QR
Zintegrowana funkcja skanowania została ulepszona w tej wersji, aby zapewnić szybsze
przechwytywanie kodów QR. Funkcja skanowania jest teraz dostępna również w każdym
polu wprowadzania tekstu i można ją otworzyć, naciskając przycisk „Scan” na klawiaturze
ekranowej.

Funkcja kamery do celów dokumentacji w raporcie
W raporcie można teraz zrobić zdjęcie za pomocą aparatu WorkshopTab i dołączyć je do
raportu z kalibracji. Pozwala to na przykład zrobić zdjęcie pojazdu lub miejsca montażu
plomby do celów dokumentacyjnych. Aby skorzystać z tej funkcji wymagana jest również
licencja (2910002349400).

Ulepszenie procesu aktualizacji urządzenia WorkshopTab
Proces aktualizacji został poprawiony, aby zmniejszyć liczbę ponownych uruchomień
wymaganych podczas aktualizacji. Skraca to czas procesu aktualizacji i usprawnia obsługę
aktualizacji oprogramowania. Wszystkie przyszłe aktualizacje (po wersji 4.3) będą podlegały
nowemu sposobowi wykonywania aktualizacji.

Funkcja drukowania pamięci błędów
Zaimplementowano również funkcję drukowania pamięci błędów, aby móc ją dodatkowo
zapisać (w razie potrzeby) w celu uzyskania lepszej dokumentacji. Aby włączyć tę funkcję,
wymagana jest licencja (2910002349400).

Ulepszenie w polach wprowadzania np. tekstu
Podczas zmiany pól parametrów zachowanie podczas wprowadzania danych uległo zmianie.
Pierwotnie zapisana wartość pozostaje w polu i można ją edytować. Zatem oryginalna
wartość pozostaje widoczna dla technika warsztatowego podczas edycji, a pole nie jest
automatycznie opróżniane.

Funkcja drukowania danych czujnika ruchu KITAS
Zaimplementowano również funkcję wydruku danych czujnika ruchu KITAS. Można to
wykorzystać na przykład do celów dokumentacji w celu przetworzenia gwarancji. Aby
korzystać z tej funkcji drukowania, należy aktywować licencję (2910002349400).

Przeróbka obsługi numerów seryjnych plomb (parametry prawne)
W parametrach prawnych przerobiono nr. seryjnych plomb. Aby zapisać parametry prawne,
przynajmniej jedna z pieczęci musi zostać potwierdzona lub zmieniona. Jeżeli tak się dzieje,
że zmienia się tylko jeden numer plomby i żaden inny parametr prawny nie jest zmieniany,
poprzednio wprowadzony współczynnik k jest zapisywany w tle, aby utworzyć zapis kalibracji
na karcie warsztatowej, nawet jeśli zmieni się tylko jeden numer plomby.

Wydruk automatyczny (dane techniczne i wydruk 24h) dla DTCO 3.0 i 4.0

W kreatorze kalibracji została zaimplementowana funkcja automatycznego wydruku (dane
techniczne i 24h). Naciśnięcie przycisku w kreatorze powoduje wygenerowanie wydruków.
Automatyczny wydruk jest obsługiwany tylko dla urządzeń DTCO 3.0 i 4.0.

Zmiany w menu testu DSRC (RTM)
Dodatkowe zmiany zostały wprowadzone w teście DSRC RTM. W przypadku wyniku testu
(pozytywny / negatywny) brany jest pod uwagę tylko numer tablicy rejestracyjnej (VRN) i
znacznik czasu. Data ostatniej kalibracji i data instalacji są wyświetlane poniżej i jest to
wyłącznie informacja. Nie są one już uwzględniane w wyniku testu.

Wdrożenie ustawień CAN C2 (źródło DSRC) dla SE5000 Rev. 8.0
Dla źródła DSRC SE5000 zaimplementowano również możliwość ustawienia magistrali CAN
C2. Oznacza to, że można go teraz ustawić bezpośrednio za pomocą parametru źródła DSRC
w menu parametrów TCO.

Implementacja parametru „Tryb uśpienia” dla SE5000
Parametr „Tryb uśpienia” został teraz zintegrowany z parametrami tachografu SE 5000.

Wydruk listy kontrolnej kreatora kalibracji
Zaimplementowano funkcję drukowania listy kontrolnej, za pomocą której można
wydrukować listę kontrolną do celów dokumentacji.

