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1. WSTĘP 

 

Moduł Karty drogowe dla usług logistycznych ma ogromne znaczenie w rozwoju 

każdej firmy. Przede wszystkim przyspiesza wszystkie procesy, np. poprzez eliminację 

błędów i powielanie wprowadzania tych samych danych do systemu.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważnym elementem całego systemu 

logistycznego. Dotyczy to zwłaszcza usług świadczonych w danym regionie. Dlatego też 

program transportowo-spedycyjny jest odpowiednio przygotowany pod dane potrzeby. 

Korporacje funkcjonują zupełnie inaczej niż małe, kilkuosobowe działalności. 

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa umożliwi program sBiznes do spedycji, 

który w znaczący sposób może pomóc w planowaniu wszelkiego rodzaju procesów 

zachodzących w firmie. 
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2. KARTY DROGOWE – PRAWA DOSTĘPOWE 

 

Aby korzystać z modułu karty drogowe należy posiadać prawa licencyjne oraz 

odpowiednie prawa użytkownika. 

 

Rys. 1 Okno edycji praw dostępu użytkownika  



  

Moduł: Karty drogowe  5 

3. KARTY DROGOWE 

 

Po nadaniu praw dostępowych możemy rozpocząć pracę z modułem Karty 

drogowe. Do dyspozycji mamy: Dziennik dyspozytora, Dziennik pracy, Lista kart 

drogowych, Zlecenia kart drogowych, Lista pojazdów, Ewidencja czasu pracy, Eksporty 

danych, Import zakupów paliw oraz Definicje obiektów. 

 

Rys. 2 Funkcje obszaru Karty drogowe 
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3.1.  Dziennik dyspozytora 

Okno dziennika przedstawia pojazdy, zlecenia, kierowców oraz przyczepy. 

 
Rys. 3 Okno dziennik pracy 

 Za pomocą niebieskich strzałek lub kalendarza możemy wybrać dzień pracy,  

 

Rys. 4 Wybór dnia pracy 
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Ponadto możliwa jest segregacja pojazdów według danej kategorii, dostępna 

również jest filtracja wyników poprzez wybranie z listy lub wpisanie frazy. 

 

Rys. 5 Dostępne filtry 

 Klikając w wybrany pojazd pojawiają się karty drogowe dla wybranego pojazdu. 

Opis funkcji znajdujących się w tym oknie umieszczone są w podpunkcie Lista kart 

drogowych. 

 

Rys. 6 Karty drogowe dla pojazdu RK777DD 
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3.1.1. Dodawanie karty pojazdu 

Obszar umożliwia wprowadzanie nowych kart pojazdu. 

 

Rys. 7 Dodawanie karty pojazdu 

 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu „Dodaj kartę pojazdu” pojawia 

się okno z możliwością uzupełnienia danych nowej karty. 

 

Rys. 8 Karta drogowa - nowa 

 Po prawidłowym wyplenieniu należy zakończyć dodawanie klikając przycisk „OK”. 
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Rys. 9 Karta drogowa - edycja 

 

3.1.2. Dodawanie zlecenia 

Za pomocą opcji „Dodaj zlecenie” znajdującej się w menu kontekstowym możliwe 

jest dodanie nowego zlecenia. 

 

Rys. 10 Dodawanie zlecenia 
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Rys. 11 Zlecenie - nowe 
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 Po prawidłowym wyplenieniu należy zakończyć dodawanie klikając przycisk „OK”. 

 

Rys. 12 Zlecenie - edycja 
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3.2. Dziennik pracy 

Funkcja dziennik pracy uruchamia okno z widokiem kart drogowych, pojazdów w 

serwisie oraz dyspozycyjność kierowców na dany dzień. 

 

Rys. 13 Okno dziennik pracy 
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Możliwy z tego miejsca jest podgląd z danymi kart drogowych, pojazdów i 

kierowców. 

 

Rys. 14 Karta drogowa - podgląd 

 

 

Rys. 15 Pojazd - podgląd 
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Rys. 16 Pracownik - podgląd 
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Ponadto klikając w symbol zlecenia pojazdu w serwisie można podejrzeć rodzaj 

naprawy. 

  

Rys. 17 Serwis WZR90KR2  
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3.3. Lista kart drogowych 

W tej sekcji możliwe jest dodawanie nowych kart drogowych i rozliczanie obecnych 

kart. 

 

Rys. 18 Okno kart drogowych 
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3.3.1. Dodawanie nowej karty drogowej 

Aby dodać nową kartę drogową klikamy prawym przyciskiem myszy a następnie 

klikamy „Dodaj”. 

 

Rys. 19 Dodawanie nowej karty drogowej 
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Pojawi się okno umożliwiające uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych. 

 

Rys. 20 Karta drogowa - nowa 

 

 

Rys. 21 Karta drogowa – wybieranie kierowcy 
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Rys. 22 Karta drogowa - podgląd 

 W zakładce Zakupy paliwa można dodać lub zmodyfikować zakupy paliwa. 

 

Rys. 23 Dodawanie zakupu paliwa 

  



  

Moduł: Karty drogowe  20 

 

Rys. 24 Zakupy paliwa - nowy 

 Następnie w zakładce Zlecenia można dodać zlecenie. 

 

Rys. 25 Dodawanie zlecenia 
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Rys. 26 Zlecenie - nowe 

Po dodaniu zakupów paliwa i zlecenia można zatwierdzić kartę drogową. 

 

Rys. 27 Zatwierdzenie gotowej karty drogowej 
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3.4.  Zlecenia kart drogowych 

W tym obszarze możliwy jest podgląd zleceń. 

 

Rys. 28 Okno zlecenia kart drogowych 

A także edycja istniejących zleceń. 

 

Rys. 29 Edycja zlecenia 
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Rys. 30 Zlecenie - edycja 
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3.5. Lista pojazdów 

W tym oknie przedstawione są informacje dotyczące pojazdów. Możliwe jest 

dodawanie nowych lub edytowanie istniejących pojazdów. 

 

Rys. 31 Okno lista pojazdów 
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3.5.1. Dodawanie nowego pojazdu 

Możliwe jest dodanie nowego pojazdu w tym celu klikamy prawym przyciskiem 

myszy a następnie klikamy „Dodaj”. 

 

Rys. 32 Dodawanie nowego pojazdu 

Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane. 
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Rys. 33 Pojazd - nowy 

 

Rys. 34 Pojazd – wybranie marki 
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Rys. 35 Pojazd – wybranie kierowcy 

Edycja już dodanego pojazdu również jest możliwa. 

 

Rys. 36 Pojazd - edycja 
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3.5.2. Wymiana oleju, wyposażenie oraz serwis 

Dla wszystkich pojazdów można wprowadzać wymianę oleju. 

 

Rys. 37 Okno wymiany oleju 

 

Rys. 38 Dodawanie wymiany oleju 

 

Rys. 39 Wymiana oleju - nowa 



  

Moduł: Karty drogowe  29 

Analogicznie można zapisać wyposażenie danego pojazdu. 

 

Rys. 40 Okno dodawania wyposażenia 

 

 

Rys. 41 Wybranie wyposażenia 
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Rys. 42 Wyposażenie - nowe 

Kolejną dostępną opcją jest zlecenie serwisu danego pojazdu. 

 

Rys. 43 Okno zlecenia serwisu 
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Rys. 44 Serwis - nowy 

 

3.6. Ewidencja czasu pracy 

W tym oknie możemy podejrzeć zestawienie miesięczne i roczne dla danego 

pracownika. 

 

Rys. 45 Okno ewidencji czasu pracy – zestawienie miesięczne 
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Rys. 46 Okno ewidencji czasu pracy – zestawienie roczne 

Klikając prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja edycji. 

 

Rys. 47 Edycja czasu pracy kierowcy 
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Rys. 48 Czas pracy kierowcy 

 

3.6.1. Raporty 

Wykorzystując obszar Raporty możliwe jest generowanie kart pracy. 

 

Rys. 49 Funkcje obszaru Raporty 
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Rys. 50 Gotowa karta pracy cz.1 

 

 

Rys. 51 Gotowa karta pracy cz. 2 
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Możliwe jest generowanie także zestawień zbiorczych czasu pracy. 

 

Rys. 52 Zestawienie zbiorcze czasu pracy 

 

3.7. Eksport danych 

W tym obszarze możliwy jest eksport danych i zapisy do bliku .txt, .html, oraz .xls 

 

Rys. 53 Okno przeglądanie i eksport danych 
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Rys. 54 Wskazanie miejsca zapisu i wybór typu pliku 
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3.8. Import zakupów paliw 

Funkcja ta umożliwia wczytanie danych z pliku. 

 

Rys. 55 Okno import danych 
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3.9. Definicje obiektów 

W tym obszarze możliwe jest definiowanie pojazdów. 

 

Rys. 56 Okno definicji obiektów 

 

Rys. 57 Dodawanie nowego obiektu 
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Rys. 58 Marka - nowa 

 

Rys. 59 Komórka - nowa 
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Rys. 60 Status - nowy 
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4. UWAGI OGÓLNE 

 

❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności 

od posiadanych licencji.  

❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących  występujących w najnowszych 

wersjach programu.  

❖ Opisy aktualizacji dostępne na: www.sbiznes.pl oraz na www.sbiznes.eu  

❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów 

podczas pracy z programem.   

❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie 

kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy  

z programem. 

❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć  

w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy 

zgłaszać na nasz adres e-mail: info@sbiznes.pl 

 

5. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

http://www.sbiznes.pl/
http://www.sbiznes.eu/
mailto:info@sbiznes.pl
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