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Přehled reportů
komplexního systému 

Auto-GPS

GPS

Menu “Reporty” umožňuje 
přístup k výběru a vytváření 

výstupních zpráv, ses-
tavených podle různých 

kritétií a v různých 
formátech výstupu. 
Vytvořené reporty 
je možné uložit jako 
šablony pro pozdější 
použití a rovněž 

plánovat jejich auto-
matické vytváření ve 

stanoveném čase, včetně 
odesílání na zadané emailové 

adresy.

Více informací o komplexním systému 
Auto-GPS a jeho využití nalezneta na 
www.auto-gps.eu
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1 Jednoduchý report
Umístění: Reporty – Jednoduchý report

Jednoduchý report představuje základní přehled o jízdách řidičů a nákladech na jízdy. Jeho obsah nelze měnit. 
Zahrnuje jak údaje o jednotlivých jízdách, tak i sumáře za období. V nastavení je možné vybrat řidiče a časové 
období pro report. Výstup je možný na tiskárnu, do souborového formátu pdf nebo csv.
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Náhled:
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2 Administrátorské reporty

2.1 CSV licence jednotek

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Csv licence jednotek

Tento report je určen pro kontrolu stavu licencí jed-
notek distributory při exportu do jiných aplikací. 
Obsahuje informace o datu posledního nabití, kolik 
dní zbývá do vypršení licence, do které skupiny jed-
notka patří, telefonní číslo a další.

Nastavení souboru výstupu poskytuje řadu vo-
leb ovlivňujících obsah (volba distributorů, řazení 
dat,...) a formátování (oddělovače, kódování, uk-
ládání,...). Report je možné uložit jako šablonu i 
naplánovat jeho automatické generování.

2.2 CSV vzdálenosti dle řidičů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Csv vzdálenosti dle řidičů

Report obsahuje data o ujetých kilometrech řidičů 
ve zvoleném období, řazená podle poboček a jmen 
řidičů. Rozdělení jízd ve sloupcích je podle typu – 
služební neodsouhlasená, soukromá, služební od-
souhlasená.

Výstupní soubor obsahuje data odpovídající 
použitým volbám (výběr řidiče(ů), typ cesty) a 
formátování (oddělovače, kódování,...). Report je 
možné uložit jako šablonu i naplánovat jeho auto-
matické generování.
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U
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P
U

Administrátorské reporty slouží administrátorům k vytváření různých přehledů, ke kterým běžní 
uživatelé nemají oprávnění. Přístup k jednotlivým reportům a rozsah povolených nastavení je dán 
oprávněním administrátora.  

Parametry:Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.3 Přehled automatického nabíjení

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Přehled automatického nabíjení.

Report představuje jednoduchý přehled dobití jed-
notek s nastaveným automatickým dobíjením kre-
ditu. Obsahuje datum a čas dobití, jméno uživatele,  
počet nabitých měsíců a další údaje. Obsah reportu 
nelze změnit.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.

2.4 Tisk cest a sumářů dle řidičů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk cest a sumářů dle řidičů

Výstupem je přehled jízd odle řidiče a jednotky. Re-
port obsahuje detailní přehled jízd, datum, odkud 
a kam byla jízda vykonána, vzdálenost, typ jízdy a 
sumář za období.
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Parametry:
Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.5 Tisk cest dle řidičů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk cest dle řidičů

Výstupem reportu je přehled jízd řidiče ve zvo-
leném časovém období. Obsahem reportu jsou 
přednastavené údaje odkud a kam byla cesta 
vykonána, ujetá vzdálenost, typ cesty apod. Řazení 
záznamů je podle poboček a jmen řidičů.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.

2.6 Tisk licencí jednotek

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk licencí jednotek

Výstupem této tiskové sestavy je statistika vy-
braných distributorů, zahrnující údaje o jednotkách 
a stavu jejich licencí. Obsah reportu nelze měnit. 
Řazení dat dovoluje měnit pořadí zobrazení dat a 
sloupců.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.
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Parametry:Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.7 Tisk průměrných přehledů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk průměrných přehledů

Report obsahuje údaje o jednotlivých jízdách v 
daném období, seřazené po jednotlivých dnech a 
tabulku průměrných údajů za období. Lze vybrat 
řidiče a časové období, ostatní parametry reportu 
jsou pevně dány.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.

2.8 Tisk přehledy dle řidičů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk přehledy dle řidičů

Výstupem této sestavy, určené především pro tisk, 
jsou přehledy řidičů s údaji o typu jízdy, počtem jízd, 
ujeté vzdálenosti, nákladech na jízdy apod. Vol-
by reportu dovolují vybrat jednoho či více řidičů a 
parametry (délka, náklady na ujeté kilometry, počet 
jízd,...). Výstup je řazen podle poboček a abecedního 
řazení řidičů. Jízdy jsou zpracovány podle typů jízd.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.
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Parametry:

Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.9 Tisk řidičů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk řidičů

Tato tisková sestava představuje seznamy řidičů, 
oprávněných používat vybraná vozidla. Pro vybrané 
vozidla je zobrazován seznam řidičů s jejich jmény, 
telefonním číslem apod.  Je možno vybrat vozidla 
pro generování reportu a řazení sloupců ve výsledné 
tabulce.

Výstupní formát dovoluje tisk výsledné tabulky, 
nebo její uložení do souboru typu pdf. Vytvořený 
report lze uložit jako šablonu využitelnou pro nap-
lánované automatické generování reportu, nebo jej 
vytisknout či prohlížet.

2.10 Tisk vzdálenosti dle řidičů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk vzdálenosti dle řidičů

Výstupem reportu je tabulka jízd, setříděná podle 
poboček a řidičů, za zvolené období s přehledem po 
jednotlivých dnech a podle vybraných typů jízd.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.
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Parametry:

Parametry:
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2.11 Tisk zpráv jednotky

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk zpráv jednotky

Report obsahuje přehled přijatých/odeslaných SMS 
zpráv. Je možno vybrat vozidla pro generování repor-
tu a řazení sloupců ve výsledné tabulce. Výstupní 
formát dovoluje tisk výsledné tabulky, nebo její 
uložení do souboru typu PDF.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.

2.12 XLS cestovní příkazy

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls cestovní příkazy

Report je určen pro zpracování cestovních příkazů 
na základě údajů z Knihy jízd. Vyžaduje některá 
specifická nastavení (typ jízdy, nastavení řidiče,...).

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.
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Parametry:

Parametry:

2 Administrátorské reporty
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2 Administrátorské reporty

2.13 XLS přehled jednotek

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls přehled jednotek

Report obsahuje podrobné informace (IMEI, tele-
fon, množství stažených dat,...) o všech jednotkách 
distributora či skupiny. Volby umožňují výběr dis-
tributora (skupiny) a řazení dat (sloupců tabulky).

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu, 
nebo jej vytisknout či prohlížet.

2.14 XLS Sap DP export

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls Sap DP export

Tento report slouží k importu z knihy jízd do pro-
gramu SAP. Obsahuje kompletní záznamy z knihy 
jízd.
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Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.15 XLS Sap KP export

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls Sap KP export

Report slouží k importu z knihy jízd do programu 
SAP. Obsahuje kompletní záznamy z knihy jízd po 
řidičích.

2.16 XLS výpis korekcí

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls výpis korekcí

Report slouží k získání exportu korekcí do jiných 
systémů. Je možné z něj získat informace o tom 
kdo korekci prováděl, kdy, a pro jaké období korekce 
platí.
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Parametry:
Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.17 XLS nastavení jednotky

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls nastavení jednotky

Report poskytuje přehled základních nastavení 
jednotky.

2.18 XLS práva dle jednotky

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls práva dle jednotky

Report slouží ke zjištění práv uživatel k jednotce.
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U

Parametry: Parametry:
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Náhled 2.17:

Náhled 2.18:
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2 Administrátorské reporty

2.19 XLS práva dle uživatele

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls práva dle uživatele

Report poskytuje přehled oprávnění uživatele k 
jednotkám.

2.20 XLS SAP DP po skupinách

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls Sap DP po skupinách

Tento report slouží k importu z knihy jízd pro cely 
okruh do programu SAP. Obsahuje kompletní 
záznamy z knihy jízd.
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Parametry:
Parametry:
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Náhled 2.19:
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2 Administrátorské reporty

2.21 XLS SAP KD po skupinách

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls Sap KD po skupinách

Tento report slouží k importu z knihy jízd pro cely 
okruh do programu SAP. Obsahuje kompletní 
záznamy z knihy jízd.

2.22 XLS uživatelského logu

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Xls uživatelského logu

Tento report slouží k přehledu změn a pohybu 
uživatelu v aplikaci knihy jízd. Je možné zde vidět 
dvě sekce. Zaprvé, co uživatel změnil a za druhé, 
které stránky navštívil.
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Parametry:
Parametry:
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2 Administrátorské reporty

2.23 Tisk korekcí

Umístění: Reporty – Přidat šablonu - Administrátorské 

reporty – Tisk korekcí

Tento report vypisuje informace o korekcích 
tachometru. V tomto reportu najdete informace 
jak velka byla korekce, kdo ji provedl a k jakému dni.

Parametry:

Náhled:
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3 Grafové reporty
Grafové reporty umožňují zobrazení výstupů nejen ve formě tabulek, ale i přehledných grafů.

3.1 Tisk statistik jednotek

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Grafové reporty – Tisk statistik jednotek

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou pro naplánované automatické generování reportu, nebo 
jej vytisknout či prohlížet.

Vytvořený report lze uložit 
jako šablonu využitelnou 
pro naplánované auto-
matické generování re-
portu, nebo jej vytisknout 
či prohlížet.
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Parametry:

Náhledy:



21www.eurosat.cz www.auto-gps.eu

3 Grafové reporty

3.2 Tisk grafů EDM ECO dle RPM

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Grafové reporty – Tisk grafů EDM ECO dle RPM

Report vypisuje statistiky z externiho zařízení EDM ECO. Obsahuje grafy s hodnotamy (relativní x absolutní) 
dle parametru při počtu otáček.

3.3 Tisk grafů EDM ECO dle rychlosti

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Grafové reporty – Tisk grafů EDM ECO dle rychlosti

Report vypisuje statistiky z externího zařízení EDM ECO. Obsahuje grafy s hodnotami (relativní x absolutní) 
dle parametru  při rychlostech.
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3 Grafové reporty

3.4 Tisk externích dat – grafy

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Grafové reporty – Tisk externích dat - grafy

Tento report slouží k výpisu grafů pro jednotky, které mají podporu měřičů teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu, 
osvětlení senzoru a G-FORCE. Vše je vytvořeno jako grafy.

Parametry: Náhled:
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4 Odvozené reporty (tabulky)

4.1 CSV bez parametrů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv bez parametrů

Report obsahuje tyto informace: datum, odjezd, 
příjezd, stav tachometru, délka, odkud, kam, čas, 
tankování, typ jízdy a řidič. Tyto parametry reportu 
nelze měnit. Nastavit lze formátovací značky, vy-
brat období a vozidla.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.

4.2 CSV náklady

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv náklady

Report obsahuje výpis nákladů na cesty. Zahrnuje 
položky datum, náklady na kilometry a účel cesty. 
Tyto parametry nelze změnit. Lze nastavit formá-
tovací značky, vybrat období a vozidla.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.

Odvozené reporty do csv jsou podmnožinou základního reportu CSV. Tyto reporty slouží k jednoduššímu 
generování dat, jelikož mají již přednastavené vlastnosti a parametry.
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4 Odvozené reporty (tabulky)

4.3 CSV náklady na pobočky

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv náklady na pobočky

V tomto reportu naleznete tabulku s daty seřazené 
podle pobočky. Za každou pobočkou následuje 
sumář nákladů.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.

4.4 CSV překročení rychlosti

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv překročení rychlosti

Report obsahuje údaje o místě, datu a čase, ry-
chlosti. Tyto parametry nelze měnit. Lze nastavit 
formátovací značky, vybrat období a vozidla.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.
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4 Odvozené reporty (tabulky)

4.5 CSV součty aut

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv součty aut

Report je možné použít pro úplný přehled nákladů 
jednotky za období. Obsahuje položky: ID jednotky, 
tankování (l), cena za litr, cena za tankování, ostat-
ní náklady, cena celkem, průměrná spotřeba (l/100 
km) a konečný stav tachometru. Tyto parametry 
nelze měnit.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.

4.6 CSV soukromé jízdy

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv soukromé jízdy

Report obsahuje výpis soukromých jízd vybraných 
vozidel. Zahrnuje položky: pobočka, řidič, automo-
bil, SPZ, náklady na jízdy a marketingový kód. Tyto 
parametry nelze měnit. Lze nastavit formátovací 
značky, vybrat období a vozidla.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.
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4 Odvozené reporty (tabulky)

4.7 CSV stání na místě

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv stání na místě

Report obsahuje údaje o stání na místě, položky: 
datum, od, do, délka a místo. Report je možné 
použít pro vytvoření přehledu míst, kde vozidlo 
stálo. Parametry reportu nelze měnit. Lze nastavit 
formátovací značky, vybrat období a vozidla.

Vytvořený report lze uložit jako šablonu využitelnou 
pro naplánované automatické generování reportu.

4.8 XLS zkrácený report

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Xls zkrácený report

Výstupem tohoto reportu je zkrácený přehled jízd 
vybraného vozidla/vozidel za určité období.

FO
R

M
Á

TY
V

ÝS
TU

P
U

FO
R

M
Á

TY
V

ÝS
TU

P
U

Parametry:

Parametry:



27www.eurosat.cz www.auto-gps.eu

4 Odvozené reporty (tabulky)

4.9 XLS denní přehledy v zadaný čas

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Xls denní přehledy v zadaný čas

Report vypisuje informace dle zadaného intervalu o 
průměrných počtech jízd, průměrnou vzdálenost za 
tyto jízdy, průměrný čas jízd, dobu staní na místě 
a staní mezi jízdami za vybrané období omezeném 
časem.
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4.10 XLS zdravotnických dokladů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Xls zdravotnických dokladů

Xls specifických dokladů za jednotlivé jízdy. V repor-
tu je místo na razítko a popis jednotlivých typů jízd 
popřípadě kdo byl v danou chvíli převážen. Za jednu 
stránku je jeden kompletní sumář.
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4 Odvozené reporty (tabulky)

4.10 CSV návštěv zákazníka

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tabulky) – Csv návštěv zákazníka

Odvozený report, který obsahuje výpis pohybu v 
oblastech (geozónách). Jméno zákazníka je repre-
sentováno názvem oblasti. Report je možné použít 
pro zjištění doby strávené u zákazníka (v oblasti), 
výpisu návštěv zákazníka (oblasti) a počtu návštěv 
u zákazníka (průjezdů oblastí). Je nutné si nade-
finovat upozornění o průjezdu libovolnou oblastí 
nebo průjezd oblastí.

Parametry:
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5 Odvozené reporty (tisk)

5.1  Tisk denních součtů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk denních součtů

Tento report obsahuje výpis denních součtů. Položky 
jsou: datum, řidič, soukromé, služební, celkem, čas. 
Report představuje denní sumář jednotlivých řidičů. 
Jeho parametry nelze měnit. Lze upravit pořadí 
sloupců a vybrat vozidla.

5.2 Tisk informací o jednotce

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk informací o jednotce

Report obsahuje základní informace o jednotce, o 
zapsaných závadách, servisním intervalu apod.

Odvozené reporty jsou určeny k rychlejšímu a snadnějšímu generování dat. Mají již přednastavené 
parametry a vlastnosti.
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5.3  Tisk jízd mimo povolený čas

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk jízd mimo povolený čas

Report je přehledem jízd automobilů mimo povo-
lený čas. Obsahuje více nastavení, umožňujících 
specifikovat výstupní tabulku. Je možné jej použít 
pro kontrolu pohybu vozidel mimo zadaný časový 
interval.

5.4 Tisk jízd ve vybraný čas

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk jízd ve vybraný čas

Report je přehledem jízd automobilů ve vybraném 
čase. Obsahuje více nastavení, umožňujících 
specifikovat výstupní tabulku. Je možné jej použít 
pro kontrolu pohybu vozidel v zadaném časovém 
intervalu.
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5.5  Tisk pohybu v oblastech

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk pohybu v oblastech

Report obsahuje výpis pohybu v oblastech 
(geozónách). Údaje reportu jsou: název oblasti, 
doba v oblasti, počet průjezdů. Report může sloužit 
ke zjištění doby strávené v oblasti a počtu průjezdů. 
Pro svou funkci vyžaduje nastavení upozornění na 
průjezd oblastí.

5.6 Tisk překročení hranic

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk překročení hranic

Report obsahuje výpis překročení hranic států 
nebo krajů. Zahrnuje položky: datum, čas, délka 
a místo. Je možné jej použít pro získání přehledu 
o přechodech a vzdálenosti ujeté za hranicemi. 
Vyžaduje předem aktivaci monitorování přechodů v 
nastavení jednotky.
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5.7 Tisk překročení rychlosti

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk překročení rychlosti

Report obsahuje údaje o překročení rychlosti – da-
tum, čas, max. rychlost a místo. Je možné jej využít 
pro přehled míst, kde jednotka v daném období 
překročila rychlost.

5.8 Tisk soukromých jízd

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk soukromých jízd

Report obsahuje údaje o použití vozidla pro souk-
romé účely: pobočka, řidič, SPZ, vozidlo, náklady, 
marketingový kód.

FO
R

M
Á

TY
V

ÝS
TU

P
U

FO
R

M
Á

TY
V

ÝS
TU

P
U

5 Odvozené reporty (tisk)

Parametry:
Parametry:



33www.eurosat.cz www.auto-gps.eu

5.9 Tisk stání na místě

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk stání na místě

Report obsahuje údaje o stání na místě: datum, 
od, do, délka a místo. Může být využit k přehledu o 
místech a době stání vozidel.

5.10 Tisk vstupů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk soukromých vstupů

Report obsahuje výpis stavu vstupů. Obsahuje 
položky: datum, čas odjezdu, čas příjezdu, odkud, 
kam, délka, čas, stát. Pro použití tohoto reportu 
je nutné předem nastavit a zapnout vstupy v 
konfiguraci jednotky.
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5.11 Tisk zdravotnických dokladů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk zdravotnických dokladů

Report umožňuje doplnění údajů o jízdách i 
specifickými údaji pro potřeby dopravní zdravotní 
služby.
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Parametry:

5.12 Tisk návštěv zákazníka

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk návštěv zákazníka

Odvozený report, který obsahuje výpis pohybu v 
oblastech (geozónách). Jméno zákazníka je repre-
sentováno názvem oblasti. Report je možné použít 
pro zjištění doby strávené u zákazníka (v oblasti), 
výpisu návštěv zákazníka (oblasti) a počtu návštěv 
u zákazníka (průjezdů oblastí). Je nutné si nade-
finovat upozornění o průjezdu libovolnou oblastí 
nebo průjezd oblastí.
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5.13 Tisk detailů jízd

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk detailů jízd

Tento report slouží k výpisu jízd z knihy jízd. Jako 
bonus jsou zde sumáře výpisu detailních kilometrů 
(případ kdy má jednotka přepínač typu jízd).
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5 Odvozené reporty (tisk)

5.14 Tisk zakázek

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Odvozené reporty 

(tisk) – Tisk zakázek

Report slouží k přehledu jízd a přiřazených zakázek. 
V reportu nalezne sumář pro jednotlivé zakázky.
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6 Tracker reporty

6.1  CSV pohyb trackerů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Ostatní reporty –  

CSV pohyb trackerů

Report slouží k vypisu dat s osobních trackerů do 
souboru formátu csv nebo xls. Obsahuje datum, čas 
od – do, body trasy a sloupec pro vložení důvodu 
cesty.

6.2 CSV pozice trackerů

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Ostatní reporty – 

CSV pozice trackerů

Výstupem tohoto reportu je výpis pozic trackerů za 
vybrané období. Obsahuje datum, čas a souřadnice 
jednotlivých bodů trasy.

Tato skupina reportů slouží reportování dat z trackerů a jiných speciálních jednotek.
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6 Tracker reporty

6.3  Tisk pohybu trackerů

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Ostatní reporty –  

Tisk pohybu trackerů

Report je určen pro tisk pohybu trackerů přímo na 
tiskárně, nebo ve formátu PDF. Obsahuje datum, 
čas, body odkud - kam a sloupec pro zadání účelu 
cesty.
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Parametry:

6.4 CSV tracker sestavy

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Ostatní reporty – 

CSV tracker sestavy

Základní report, který obsahuje výpis informací z 
knihy jízd pro trackery.
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6 Tracker reporty

6.5  Tisk tracker denní sestavy

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Ostatní reporty –  

Tisk tracker denní sestavy

Report, který obsahuje shrnuti dne pro trackery. V 
reportu se zobrazují tyto informace: datum, čas od, 
čas do, délka, místa stání.
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Parametry:

6.6 Tisk tracker sestavy

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Ostatní reporty – 

Tisk tracker sestavy

Základní report, který obsahuje výpis informací z 
knihy jízd pro trackery.

Parametry:

Náhled:
Náhled:
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7 Programové reporty

7.1  CSV Helios

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– Csv Helios

Report pro export dat z knihy jízd do programu 
HELIOS. Výsledný soubor je možné importovat do 
tohoto systému.

7.2 CSV pro skripty

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– Csv pro skripty

Report exportuje informace z knihy jízd do souboru 
formátu csv dle nastavených parametrů. Je možné 
nastavit, pro která auta se budou vypisovat 
informace z knihy jízd. Je možné nastavit typy 
oddělovačů a kódování, ve kterém bude výsledný 
soubor. Report obsahuje popis sloupců v prvním 
řádku.

Tato skupina reportů obsahuje podporované programy, do kterých je možné knihu jízd importovat.
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7 Programové reporty

7.3  CSV Softip

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– Csv Softip

Report exportuje informace z knihy jízd do souboru 
formátu csv dle nastavených parametrů. Je možné 
nastavit, pro která auta se budou vypisovat infor-
mace z knihy jízd. Je možné nastavit typy oddělovačů 
a kódování, ve kterém bude výsledný soubor.

7.4 GPX

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– GPX

Výstupem reportu jsou data z knihy jízd do formátu 
gpx. Gpx formát slouží pro popis tras.
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7 Programové reporty

7.5  KML – Google Earth

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty – 

KML–Google Earth

Report pro export dat z knihy jízd do programu 
Google Earth. Report je ve formátu kml.

7.6 XML ABRA Gx

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– Xml ABRA Gx

Report pro export dat z knihy jízd do programu 
ABRA Gx. Výsledný soubor je možné importovat 
do tohoto systému, který přináší zejména velkým 
a středně velkým organizacím komplexní pohled 
na podnikové procesy. Včetně kontroly vozového 
parku.
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7 Programové reporty

7.7 XML autopark 20xx

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty – 

Xml autopark 20xx

Report pro export dat z knihy jízd do programu 
AUTOPARK. Výsledný soubor je možné importovat 
do tohoto systému, který nabízí množství funkcí. 
V knize jízd lze dělat jakékoliv dodatečné úpravy a 
změny, kdykoliv lze vše překontrolovat a přepočítat, 
zaktualizovat tachometr apod.

7.8 XML Autoplan

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– Xml Autoplan

Report pro export dat z knihy jízd do programu 
AUTOPLAN. Výsledný soubor je možné importovat 
do tohoto systému, který podporuje tyto funkce: 
vkládání jízd jednotlivě i z automapy, základní 
automapa ČR je součástí aplikace (další mapové 
moduly volitelně), vkládání obvyklých jízd, 
hromadné vkládání jízd, cestovní náhrady pro 
soukromá auta, jízdy pro více firem, atd.
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7 Programové reporty

7.9 Původní export

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty – 

Původní export

Tento report slouží jako náhrada za původní export 
XML. Zachovává kompatibilitu s původním for-
mátem. Podle zvolených parametrů se vypisují data 
v XML formátu.

7.10 XML SPZ 20xx

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Programové reporty 

– Xml SPZ 20xx

Report pro export dat z knihy jízd do programu 
SPZ. Výsledný soubor je možné importovat do to-
hoto systému, který je komplexní systém evidence 
a zpracování veškerých údajů souvisejících s provo-
zem vozidel, který má využití nejen při běžné evi-
denci jízd a cestovních náhrad, ale i při správě au-
toparku, v účtárně (vyúčtování soukromě ujetých 
kilometrů, silniční daň).
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8 Reporty externích zařízení

8.1  Tisk knihy jízd a EDM ECO

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Reporty externích 

zařízení – Tisk knihy jízd a EDM ECO

Tento report je velice podobný tisku základní 
sestavy. Jsou zde však přidány položky týkající 
se EDM ECO. Jedná se o palivo na volnoběh, čas 
volnoběhu, čas použití motorové brzdy a celkové 
spotřebované palivo za jízdu respektive v sumářích 
za všechny jízdy.

8.2 Tisk sumáře telemetry dle RPM 
(EDM ECO)

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Reporty externích 

zařízení – Tisk sumáře telemetry dle RPM (EDM ECO)

V tomto reportu se k vybraným vozidlům se 
za vybrané období vypíše následující tabulka s 
hodnotami telemetru při různých otáčkách motoru 
a to buď v absolutních nebo relativních hodnotách 
(dle parametru).

Reporty externích zařízení slouží k výpisu dat, které posíla jednotka podporující tato zařízení.
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8.3  Tisk sumáře telemetry dle rychlosti 
(EDM ECO)

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Reporty externích 

zařízení – Tisk sumáře telemetry dle rychlosti (EDM ECO)

V tomto reportu se k vybraným vozidlům se 
za vybrané období vypíše následující tabulka s 
hodnotami telemetru při různých rychlostech a to 
buď v absolutních nebo relativních hodnotách (dle 
parametru).

8.4 Tisk telemetry dle RPM (EDM ECO)

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Reporty externích 

zařízení – Tisk telemetry dle RPM (EDM ECO)

V tomto reportu se k vybraným vozidlům se 
za vybrané období vypíše následující tabulka s 
hodnotami telemetru při různých otáčkách motoru 
a to buď v absolutních nebo relativních hodnotách 
(dle parametru).
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8.5  Tisk telemetry dle rychlosti (EDM 
ECO)

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Reporty externích 

zařízení – Tisk telemetry dle rychlosti (EDM ECO)

V tomto reportu se k vybraným vozidlům se 
za vybrané období vypíše následující tabulka s 
hodnotami telemetru při různých rychlostech a to 
bud v absolutních nebo relativních hodnotách (dle 
parametru). 
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9 Statistické reporty

9.1  CSV statistik (více druhů)

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Csv statistik (více druhů)

Po výběru formátu je třeba ještě vybrat určitý typ 
statistiky: závady jednotek, tankování, ostatní 
výdaje, nejčastější cíle, překročení hranic, upomínky 
a upozornění. Tyto statistické reporty se generují 
stejným způsobem jako jsou „Statistiky“ v hlavní 
liště knihy jízd. Výstupem tohoto reportu jsou data 
přegenerovaná do tabulkového procesoru.

9.2 Tisk přehledu oblastí

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Tisk přehledu oblastí

Výstupem této tiskové sestavy je přehled oblastí a 
jejich údaje zeměpisné šířky a délky.

Tato skupina reportů slouží k naplánování statistik jednotek. Obsahuje spoustu reportů ze sekce Statis-
tiky v hlavní liště knihy jízd.
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9.3  Tisk servisního intervalu

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Tisk servisního intervalu

Výstupem této tiskové sestavy je zobrazení ser-
visního intervalu vybraných automobilů. Ve vygen-
erovaném exportu je tabulka s názvem automobilu, 
uplynutí servisního intervalu v procentech a nap-
lánovaný příští servis. Dále se v exportu vypisují i ty 
automobily, které servisní interval nemají.

9.4 Tisk statistik (více druhů)

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Tisk statistik (více druhů)

Po kliknutí na výběr formátu je třeba si ještě vybrat 
určitý typ statistiky: závady jednotek, tankování, 
ostatní výdaje, nejčastější cíle, překročení hranic, 
upomínky a upozornění. Tyto statistické reporty se 
generují stejným způsobem jako jsou „Statistiky“ v 
hlavní liště knihy jízd. Výstupem tohoto reportu je 
tisková sestavap.
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9 Statistické reporty

9.5  Tisk účelů jízd

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Tisk účelu jízd

Výstupem této tiskové sestavy je seznam účelů 
jízd automobilů za vybrané časové období. Tabulku 
tvoří tyto sloupečky účel cesty, počet jízd pro určitý 
účel cesty, ujetá vzdálenost a čas jízd.

9.6 Tisk vyhledání vozidel

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Tisk vyhledání vozidel

Výstupem této tiskové sestavy jsou data, kde se 
automobily nacházely v daný čas. Po výběru tohoto 
formátu si zvolíte určitý den a čas, o kterém chcete 
vědět, kde se Váš zaměstnanec s automobilem 
právě nacházel. Vygenerovaný report obsahuje vy-
braný automobil a tabulku s datem a místem, kde 
se nacházel v určitý čas.
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9 Statistické reporty

9.7  Tisk upozornění

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Tisk upozornění

Report vypisuje vygenerovaná upozornění dle vy-
braných typů. Je možné vybrat více typů upozornění.
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9.8 XLS statistiky dobíjení

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Statistické reporty – 

Xls statistiky dobíjení

Tento report slouží k zjištění statistik nabíjení dle 
vybraných skupin.
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10 Základní reporty

10.1  CSV základní sestavy

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Základní reporty – 

Csv základní sestavy

Základní report, který exportuje informace z knihy 
jízd do tabulkového procesoru, dle nastavených 
parametrů. Je možné nastavit, pro která auta se bu-
dou vypisovat informace z knihy jízd. Je možné nas-
tavit typy oddělovačů a kódování, ve kterém bude 
výsledný soubor.

10.2 Tisk základní sestavy

Umístění:  Reporty – Přidat šablonu – Základní reporty – 

Tisk základní sestavy

Základní report, který obsahuje výpis informací z 
knihy jízd, dle nastavených parametrů. Lze nasta-
vit, pro která auta a pro které řidiče se budou vypi-
sovat informace z knihy jízd. Je možné nastavit zo-
brazení detailů a sumářů a typů jízd, které se budou 
vypisovat a u kterých se nebudou zobrazovat názvy 
bodů.

Tato skupina reportů obsahuje všechny obecné reporty pro generování dat z knihy jízd. Je možné genero-
vat více formátů od obyčejného tisku, přes pdf až po formát csv.
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10 Základní reporty

10.3 XML základní sestavy

Umístění: Reporty – Přidat šablonu – Základní reporty – 

Xml základní sestavy

Základní report, který exportuje informace z knihy 
jízd do souboru ve formátu XML, dle nastavených 
parametrů. Je možné nastavit, pro která auta se bu-
dou vypisovat informace z knihy jízd. Je možné nas-
tavit kódování, ve kterém bude výsledný soubor.
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