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EasyTac stifinder
Stifinder-vinduet viser de data, der er overført til pc'en ved hjælp af EasyTac.
Data om chaufførernes aktiviteter kan vises som en liste over chauffører
eller en liste over alle de enkelte førerkortfiler.
Ligeledes kan man vælge at se data fra køretøjsenheden (VU) som en
liste over køretøjer eller en liste over enkelte VU-filer.
De forskellige visninger vælges ved blot at trykke på det pågældende
faneblad på displayet.
Efter den første installation findes der ingen filer, så vinduet er tomt. Så snart
man begynder at overføre førerkort eller kopiere VU-data, fyldes listen op.
Klik én gang på en enkelt post på listen for at vælge det. Yderligere detaljer vises
i panelet til højre. Der kan nu klikkes på knappen "Rapporter" for at se
aktivitetsdata og oversigtsrapporter fra den fil. Ved at dobbeltklikke på posten på
listen kommer man direkte til rapportfunktionen.1
Når listen over chauffører eller køretøjer vises, ses et farvet ikon til
venstre for hver post. Det angiver, hvornår der skal foretages en ny
overførsel (gul betyder "snart" og rød betyder "nu".) Nærmere
oplysninger findes i Brug EasyTac overførselspåmindelser.
Disse lister kan også vises på forskellige måder ved at sortere dem. Klik blot på
kolonneoverskriften for at sortere den pågældende kolonne. Klikkes der på
overskriften igen vendes sorteringen. En lille pil viser, hvilken retning kolonnen
sorteres i.

1Hvis en fører vælges fra listen over "Chauffører" eller et køretøj fra listen over "Køretøjer", anvender

rapportfunktionen den seneste fil for den chauffør eller det køretøj. En tidligere fil vælges ved at
bruge rullelisten i rapportvinduet, eller man kan vælge den ønskede fil fra listerne “Kortfiler” eller
“VU-filer” i stedet.
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Brug EasyTac til at læse førerkort med kortlæser
Et førerkort læses ved blot at sætte det ind i kortlæseren. EasyTac læser
automatisk førerkortet (hvis automatisk kortlæsning er slået fra, skal der
klikkes på knappen “Læs kort”.)
Der skal være en smartcard-kortlæser tilsluttet pc'en. Hvis man er i tvivl om,
hvordan kortlæseren installeres, skal man se den medfølgende vejledning.1
Det er muligt at læse data fra så mange førerkort, som man ønsker. Hver gang et
førerkort læses, opretter EasyTac en ny datafil med det format, der kræves i
henhold til EU-lovgivningen.2
Bemærk, at denne proces kan tage et par minutter. En statuslinje vises på
skærmen, og processen kan altid annulleres, hvis det ønskes. Når den er
afsluttet, vises den nye fil på listen over “Kortfiler”, og chaufføren tilføjes eller
opdateres på listen over “Chauffører”.3
Der kan dobbeltklikkes på denne fil eller klikkes på knappen “Rapporter” for
straks at se de seneste aktivitetsdata for dette kort.
Når du ser “(G2)” føjet til en fil, er det kun en påmindelse om, at dette er data fra
en Gen 2 Smart Fartskriver, så den inkluderer yderligere optegnelser såsom GPS
positionsdata.

1Hvis der er tilsluttet flere smartcard-kortlæsere til pc'en, kan der via skærmbilledet Indstillinger

vælges, hvilken kortlæser der skal anvendes, eller man kan lade EasyTac lede efter førerkort i alle
tilsluttede kortlæsere.
2Kortfilerne navngives normalt efter chaufførens navn på kortet samt datoen og klokkeslættet for
læsningen. Navngivningsformatet kan ændres vha. Indstillinger på EasyTac skærmen.
3Man kan også importere kortfiler fra anden software eller andre enheder. Se afsnittet Hentning af
filer fra andre systemer eller mapper.
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Brug EasyTac til at læse VU-filer fra en
overførselsenhed
Filer, som allerede er overført, kan læses med en selvstændig
køretøjsenhed (VU) ved at tilslutte den til pc'en. EasyTac læser normalt
de overførte datafiler automatisk – hvis den ikke gør det, kan man klikke
på knappen “Læs VU-filer” og vælge VU-overførselsenheden på listen
over tilgængelige drev på pc'en.
Man kan dobbeltklikke på denne fil eller klikke på knappen “Rapporter” for
straks at se de seneste aktivitetsdata for denne VU-fil1.

1EasyTac omdøber automatisk VU-filerne, når funktionen “Læs VU-filer” anvendes. Mange VU-

overførselsenheder bruger korte navne, f.eks. “vu000001.esm” – disse ændres normalt til at
indeholde køretøjets registreringsnummer samt datoen og klokkeslættet for overførslen.
Navngivningsformatet kan ændres vha. Indstillinger på EasyTac skærmen.
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Brug EasyTac til at overføre data direkte fra en
fartskriver
Bemærk: Denne funktion er kun for ejere af en EasyTac Connect enhed.
Klik på knappen “Tilslut VU” for at se vinduet “Tilslut VU”, hvor den
ønskede type overførsel kan vælges.
Sæt EasyTac Connect-enhedens stik i den pågældende stikkontakt på
fartskriveren. Hvis der anvendes en EasyTac Connect USB-enhed, skal man sørge
for, at dens USB-kabel er tilsluttet computeren.
En VU-overførsel startes ved først at sikre, at virksomhedskortet er sat i
en af fartskriverens kortpladser, og så klikke på knappen "Overfør VU”.
Man kan vælge, om man ønsker, at overførslen kun skal inkludere de
seneste aktiviteter eller alle aktiviteter.
En overførsel af et førerkort startes ved at kontrollere, at virksomhedskortet er
indsat i en af fartskriverens kortpladser og at det førerkort, som skal overføres,
sidder i den anden kortplads. Tryk på knappen “Overfør kort”.
Bemærk, at overførselsprocessen kan tage alt fra et par minutter (for overførsel
af et førerkort) til ca. 45 minutter for overførsel af en hel VU-fil, afhængig af hvor
mange data der findes, og hvilken fartskrivermodel der anvendes.
Der vises en statuslinje på skærmen, og hvis man ikke ønsker at fortsætte, kan
overførslen annulleres på et hvilket som helst tidspunkt. Når overførslen er
færdig, vises en ny fil på listen over “Kortfiler” eller “VU-filer”, og chaufføren
eller køretøjet tilføjes eller opdateres på listen over “Chauffører” eller
“Køretøjer”.1

1Filerne navngives normalt med chaufførens navn eller køretøjets registreringsnummer samt datoen

og klokkeslættet for overførslen. Navngivningsformatet kan ændres vha. Indstillinger på EasyTac
skærmen.
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Brug EasyTac overførselspåmindelser
EasyTac listen over “Chauffører” og “Køretøjer” bruger et enkelt system med
"trafiklys" ved hver post til at minde om, hvornår der skal overføres data.
Et grønt lys betyder, at der er overført data for nylig. Gult betyder, at der snart
skal overføres data, og rødt betyder, at tiden er overskredet.
Tidsintervallerne, der bruges til disse påmindelser, afhænger af, om det er listen
over “Chauffører” eller “Køretøjer”. Standard indstillingerne er som følger:
Ikon

Chauffører

Køretøjer

Data er mindre end 21 dage
gamle

Data er mindre end 49 dage
gamle

Data er mere end 21 dage gamle

Data er mere end 49 dage gamle

Data er mere end 28 dage gamle

Data er mere end 56 dage gamle

Der kan klikkes på kolonneoverskriften oven over trafiklysene for at sortere
listerne over "Chauffører" og "Køretøjer", så de kritiske poster vises øverst på
listen.
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Brug EasyTac til at lave backup af filer
Vi anbefaler, at der jævnligt laves backup af fartskriverdata på et eksternt drev
eller lager i tilfælde af computerfejl eller tab af data.
Alle fartskriverdata, der er gemt i EasyTac, bakkes op ved at klikke på
knappen “Backup data” og så vælge, hvor backup'en skal gemmes.
Filerne kan bakkes op i en hvilken som helst mappe eller drev på
computeren eller på en EasyTac USB-stik. Anvendes en EasyTac USB-stik, er det
nemmere og sikrere at bakke filerne op på den end at vælge en placering på en
harddisk.
Yderligere oplysninger om brug og konfigurering af EasyTac USB-stiks findes i
afsnittet Konfigurering af EasyTac USB-stiks.
EasyTac opbakker alle fartskriverfilerne, som er blevet overført eller importeret
til programmet. Hver gang der laves en backup, gemmes dataene i en ny mappe,
som markeres med backup'ens dato og klokkeslæt.

Gendannelse fra en backup
Hvis EasyTac er blevet flyttet til en anden pc eller er blevet installeret igen efter
computersvigt, er det en god idé at gendanne backup'en. Det kan gøres med
funktionen til at importere filer – se afsnittet Hentning af filer fra andre
systemer eller mapper.
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Brug EasyTac til at sende filer
Med EasyTac kan man hurtigt og nemt sende fartskriverfiler til andre steder. Det
kan for eksempel være til en anden computer, et andet netværk eller et eksternt
lager eller til en anden person via e-mail.
Filer sendes ved at klikke på knappen “Send filer” eller ved at vælge en
enkelt fil og så klikke på linket “Send fil(er)”, som vises i fildetaljepanelet
i højre side af skærmen.
Man kan vælge blot at sende den valgte fil, alle filerne for den chauffør eller det
køretøj, eller hele filsamlingen. Når man sender filer, registrerer EasyTac, at man
har sendt dem, så det er også muligt at udelade filer, der allerede er sendt.
Når man har valgt de filer, man ønsker at sende, klikker man på 'Næste'. EasyTac
giver så mulighed for at vælge den metode, man ønsker at sende filerne med: til
en e-mail-adresse, en mappe eller en EasyTac USB-stik.
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Send til en e-mail-adresse
Man skal konfigurere, hvordan EasyTac skal sende e-mails, før denne funktion
kan anvendes. Yderligere oplysninger, om hvordan man konfigurer EasyTacs email-indstillinger, findes i afsnittet Konfigurering af e-mail-indstillinger.
Hvis man har konfigureret EasyTac til at anvende den indbyggede emailer, vises der en skærm, hvor man kan ændre e-mailens “Fra:”, “Til:”
og “Emne”, før den sendes.
Hvis man har konfigureret EasyTac til at bruge den standard e-mail-klient, åbner
EasyTac den og vedhæfter de valgte filer til en ny e-mail, som man så kan sende.

Send til en mappe
Hvis man ønsker at sende til en mappe, vises der en mappe-browser.
Man skal så navigere til den mappe, hvor man ønsker, at filerne skal
sendes til og derefter trykke på knappen “OK”.
Dette valg er nyttigt, når man sender filerne til en anden computer i netværket
eller en central placering på en server.

Send til en EasyTac USB-stik
Hvis man ønsker at sende til en EasyTac USB-stik, vil man blive bedt om at sætte
en i, hvis det ikke allerede er gjort. Filerne sendes så til en mappe på USB-stik'en
med navnet “EasyTac”.
Dette valg er nyttigt, når man sender filerne til en anden computer via en USBstik. Dette kan også gøres automatisk med de korrekte indstillinger.
Yderligere oplysninger om konfigurering af EasyTac USB-stiks findes i afsnittet
Konfigurering af EasyTac USB-stiks.
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Visning af status for sendt fil
Denne kolonne viser, om en fil er blevet sendt (kopieret til et andet sted eller
sendt pr. e-mail) eller ej.
Når man ser på listen over chauffører eller køretøjer, angiver en grøn
pil, at alle filer for den chauffør eller det køretøj er blevet sendt.
Hvis man holder musen over denne kolonne, angiver EasyTac antallet af filer,
som er blevet sendt for chaufføren eller køretøjet. Yderligere oplysninger om
filens sendte status vises også i højre kolonne.
Man kan manuelt markere en fil som 'sendt' eller 'ikke sendt' ved at
højreklikke på filen og vælge “Markér som sendt/ikke sendt”. Hvis der er
flere end en fil knyttet til den chauffør eller det køretøj, vil man få
muligheden for at markere dem.
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Hentning af filer fra andre systemer eller mapper
Med EasyTac downloader kan man importere filer fra andre softwaresystemer
eller filmapper.
Én eller flere filer fra en særlig mappe importeres ved at klikke på
“Importér filer – vælg filer, der skal importeres” i menuen “Filer”,
hvorefter mappen for de filer, som skal importeres, findes. Vælg en eller
flere filer (flere filer kan vælges ved at holde <Ctrl>-tasten nede, mens
der vælges) og så klikke på “Importér” for at overføre filerne til EasyTac
datamapperne.
Alternativt kan hele mapper med fartskriverfiler importeres ved at vælge
“Importér filer – importér hele mappen” i menuen "Filer". Gå til den
ønskede mappe, og klik på OK. Hvis den valgte mappe indeholder andre
mapper, bliver man spurgt, om man også ønsker at importere de
fartskriverfiler, der evt. findes i disse mapper.
Filerne, der skal importeres, kan enten være overførte førerkort- eller VU-filer –
EasyTac sorterer dem automatisk, så de placeres korrekt.
I modsætning til funktionerne “Læs kort” og “Læs VU-filer”, bliver filens
oprindelige navn ikke ændret.
EasyTac downloader kan også finde filer fra visse andre digitale
fartskriversoftwareprogrammer og kan importere disse, uden at det er
nødvendigt at kende den nøjagtige mappe. Funktionen kører automatisk, når
man først installerer EasyTac, men hvis man ønsker at køre den igen, skal man
klikke på “Importér filer – fra anden software” i menuen “Filer”.
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Fjernelse af fartskriverfiler fra EasyTac
Undertiden vil man måske gerne se filer for gamle chauffører eller køretøjer, som
ikke længere er aktive. EasyTac har to måder, hvorpå man kan fjerne filer, så de
ikke længere vises i programmet, men stadig opbevares sikkert på computeren, i
tilfælde af at man skulle få brug for dem på et senere tidspunkt.
Man kan midlertidigt filtrere gamle filer fra, så man ikke kan se dem i
EasyTac stifinder. Det gøres ved at træffe et valg fra rullelisten ved siden
af “Viser filer”, så der kun vises de filer, som er mindre end 3 eller 6
måneder gamle.
Fartskriverfiler fjernes permanent fra EasyTac stifinder ved at vælge
filen, chaufføren eller køretøjet og så klikke på linket “Fjern fil” i højre
kolonne. Det vil så være muligt at fjerne blot den valgte eller seneste
fil eller alle filerne for den chauffør eller det køretøj.1
Selv om man manuelt kan slette EasyTac filer via Windows stifinder, fraråder vi,
at man gør dette, da det måske ikke er muligt at gendanne dem igen, hvis
myndighederne skulle anmode om det.

1Hvis man nogen sinde skulle få brug for at gendanne de filer, man har fjernet fra EasyTac, ligger de i

en særlig mappe, der hedder “Slettet” og som i Windows XP findes i C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\EasyTac. Mappen i Windows Vista og 7 er C:\ProgramData\EasyTac.
Disse filer overføres til EasyTac igen ved at bruge “Filer”, “Importér filer”, “Importér hele mapper” for
at importere dem igen.
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EasyTac rapporter
Vinduet EasyTac rapporter giver mulighed for at se detaljerede oplysninger om
aktiviteter for både førerkort- og VU-filer.
Indholdet af den enkelte fil ses ved blot at klikke på filen i EasyTac stifindervinduet og så klikke på knappen "Rapporter".
Rapportvinduet består af en liste med datoer for aktiviteter i venstre side og
rapportvisningen i højre side. Rapportvisningen viser kun data, når en eller flere
aktivitetsdatoer er valgt.
Med rullelisten til valg af fil kan man vælge andre filer for samme
chauffør eller køretøj, og den viser aktivitetsdatoområdet for hver
tilgængelig fil. Når du ser “(G2)” føjet til en fil, er det kun en
påmindelse om, at dette er data fra en Gen 2 Smart Fartskriver, så den
inkluderer yderligere optegnelser såsom GPS positionsdata.
Rapportvisningen giver mulighed for forskellige visninger af de valgte
aktivitetsdata. Der kan vises detaljerede, oversigts- og/eller grafiske
tidslinjeinformationer for disse data ved at klikke på et af fanebladene
øverst på displayet.
Listen over datoer viser hver dag, hvor der er gemt data i filen. Man
kan vælge en enkelt dag ved at klikke på den eller et tidsinterval ved
at klikke i kombination med "Skift”- eller “Ctrl”-tasten (se Visning af
aktivitetsdata for førerkort- og VU-filer.)
Man kan også se dage, hvor data gemmes som en kalendervisning. Når man
klikker på fanebladet "Aktivitetskalender", fremhæves hver dag, som har data.
Ud over valgmulighederne på datolisten, kan man ved at klikke og trække med
musen vælge grupper af dage, som man ønsker at se.
Rapportvisningen kan udskrives eller eksporteres ved hjælp af de relevante
knapper på værktøjslinjen.
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Visning af aktivitetsdata for førerkort- og VU-filer
Når EasyTac rapportskærmen åbnes første gang for en bestemt kort- eller VU-fil,
vises der en liste over tilgængelige “Aktivitetsdatoer” til venstre og en liste over
“Aktiviteter” til højre (denne vil være tom).
For at se aktivitetsdataene i filen skal man først vælge de datoer, man er
interesseret i. Man kan klikke på en enkelt dag for at vælge den dag, eller
markere feltet “Vælg alle” for at vælge alle de dage, som findes i filen.1
Alternativt kan man vælge flere datoer på listen ved hjælp af Windows standard
funktioner. Man vælger et sæt datoer ved at klikke på den første dag og holde
SKIFT-tasten nede, mens der klikkes på den sidste dag. Man vælger flere enkelte
datoer ved at holde CTRL-tasten nede, mens der klikkes på de enkelte dage.
Hver gang valget af aktivitetsdatoer ændres, opdateres de viste aktivitetsdata
omgående. Man kan bladre gennem denne liste for at se enkelte data eller vælge
en af de andre tilgængelige rapporter, f.eks. vagter eller daglige oversigter, eller
den grafiske tidslinje ved at klikke på det relevante faneblad.
Hvis man ønsker at se, udskrive eller eksportere rapporten, skal man blot klikke
på den relevante knap (se Udskrivning af rapporter og Eksport af data.)

1For førerkortfilers vedkommende indeholder listen over aktivitetsdatoer ikke dage, hvor der ikke er

nogen aktiviteter. VU-filer har som regel et par aktivitetsposter for hver dag, selv om køretøjet ikke
har været i brug.
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Visning af vagter og daglige oversigter for
førerkortfiler
Når rapportvinduet åbnes for en bestemt kortfil, kan der vises oversigter over
aktivitetsdata fra filen for den pågældende chauffør.1
For at se disse skal man sørge for, at man har valgt en eller flere dage
på listen over aktivitetsdatoer og så enten klikke på fanebladet
“Vagter” eller “Dage” øverst i rapportpanelet.
Oversigtsrapporten Dage viser én linje med oplysninger for hver dag, der er valgt
på listen over aktivitetsdatoer. Der vises en total tid for hver af de fire aktiviteter
i løbet af dagen samt et tal for Totalt arbejde, som udregnes ved at lægge
kørsels- og arbejdstiderne sammen.
Oversigtsrapporten Vagter opdeler hver dag i særskilte tidsperioder for hver
gang førerkortet har været sat i og taget ud af køretøjsenheden (VU). Hvis kortet
har siddet i hele dagen, viser rapporten Vagter det samme som rapporten Dage.
Hvis kortet har været taget ud et stykke tid (hvis f.eks. chaufføren har kørt et
andet køretøj i mellemtiden), viser rapporten Vagter to eller flere særskilte linjer
for den dag.
Når der vælges andre dage på listen over aktivitetsdatoer, opdateres listen over
aktivitetsdatoer og rapportvisningen automatisk.
Hvis man ønsker at se, udskrive eller eksportere rapporten, skal man blot klikke
på den relevante knap (se Udskrivning af rapporter og Eksport af data.)

1Fanebladene “Vagter” og “Dage” er kun tilgængelige, når der vises førerkortfiler.
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Visning af chaufførens arbejdsuger for førerkortfiler
Når man åbner vinduet "Rapporter" for en bestemt kortfil, kan man se og
udskrive oversigtsrapporter af aktivitetsdata fra filen, arrangeret i hele
arbejdsuger.
For at se arbejdsuger skal man sørge for, at man har valgt dage fra en
eller flere uger på listen over "Aktivitetsdatoer" og så klikke på
fanebladet "Arbejdsuge" øverst i rapportpanelet.
Arbejdsugerapporten viser oversigter over vagter og aktivitetsdata for en hel uge
eller flere hele uger omkring den (de) valgte dag(e). Den udskrevne version af
rapporten er formateret således, at den kan underskrives af chaufføren som en
ugentlig journal.
Når der vælges andre dage på listen over aktivitetsdatoer, opdateres listen over
aktivitetsdatoer og rapportvisningen automatisk.
Hvis man ønsker at se, udskrive eller eksportere rapporten, skal man blot klikke
på den relevante knap (se Udskrivning af rapporter og Eksport af data.)
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Visning af grafiske tidslinjer for førerkort- og VU-filer
Når rapportvinduet åbnes for en bestemt fil, kan man se grafiske
tidslinjerepræsentationer af de aktivitetsdata, som er gemt i filen.1
Tidslinjer kan ses ved at sikre, at der er valgt en eller flere dage på
listen “Aktivitetsdatoer”, hvorefter der klikkes på fanebladet
“Tidslinje” øverst i rapportpanelet.
De fire aktivitetsindstillinger vises som lodrette søjler af forskellig farve og
forskellig højde. En oversigt over farvekoderne vises øverst på displayet. Når
rapporterne udskrives, har søjlerne ligeledes forskellig højde, så de kan skelnes
fra hinanden, også når de udskrives på en sort-hvid printer.
Når det drejer sig om VU-filer, vises både førerens og medchaufførens aktiviteter
som særskilte tidslinjer.
Når der vælges andre dage på listen over aktivitetsdatoer, opdateres listen over
aktivitetsdatoer og rapportvisningen automatisk.
Hvis man ønsker at se eller udskrive rapporten, skal man blot klikke på den
relevante knap (se Udskrivning af rapporter.) De grafiske data kan ikke
eksporteres.

1Afhængig af computerskærmens størrelse og opløsning er det muligt at gøre de viste tidslinjegrafer

bredere ved at ændre størrelsen på rapportvinduet. Prøv at klikke på knappen "Maksimér" for at
gøre det så stort som muligt på pc'en.
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Visning af hændelser og fejl i kort- og VU-filer
Når rapportvinduet åbnes for en bestemt fil, kan man se data om hændelser og
fejl, der er gemt i filen.
Hændelser og fejl ses ved at klikke på fanebladet “Hændelser & fejl”
øverst i rapportvinduet.
Hvis der er nogen hændelser eller fejl i filen, vil der blive vist en liste
over tilgængelige “Hændelsesdatoer” til venstre og en liste over “Hændelser” til
højre (denne vil være tom).
Hvis man ønsker at se hændelserne i filen, skal man først vælge, hvilke dage man
er interesseret i. Man kan klikke på en enkelt dag for at vælge den dag eller
markere feltet “Vælg alle” for at vælge alle tilgængelige dage.1
Alternativt kan flere datoer vælges fra listen med SKIFT- eller CTRL-tasten på
samme måde som når der vælges aktivitetsdatoer (se Visning af aktivitetsdata
for førerkort- og VU-filer.)
Så snart de valgte hændelsesdatoer ændres, opdateres hændelsesjournalerne
automatisk. Man kan bladre gennem denne liste for at se de enkelte
hændelsesjournaler.
Hvis man ønsker at se, udskrive eller eksportere rapporten, skal man blot klikke
på den relevante knap (se Udskrivning af rapporter og Eksport af data.)

1Det er muligt, at førerkort- og VU-filer viser hændelser og fejl med datoer, der ligger før den dato,

der er aktiviteter for i filen. Dette er ganske normalt, da disse data gemmes særskilt og ikke slettes,
medmindre der er brug for pladsen til nyere informationer.
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Visning af overskridelser af tilladt hastighed i VUfiler
Når rapportvinduet åbnes for en bestemt VU-fil, kan man se overskridelserne af
tilladt hastighed, der er gemt i filen.
Overskridelserne af tilladt hastighed vises, når der klikkes på fanebladet
“Overskridelser af tilladt hastighed” øverst i rapportvinduet.
Hvis der er nogen overskridelser af tilladt hastighed i filen, vil der blive
vist en liste over tilgængelige “Hændelsesdatoer” til venstre og en liste over
“Hændelser” til højre (denne vil være tom).
Hvis man ønsker at se overskridelserne af tilladt hastighed i filen, skal man først
vælge, hvilke dage man er interesseret i. Man kan klikke på en enkelt dag for at
vælge den dag eller markere feltet “Vælg alle” for at vælge alle tilgængelige
dage.1
Alternativt kan flere datoer vælges fra listen med SKIFT- eller CTRL-tasten på
samme måde som når der vælges aktivitetsdatoer (se Visning af aktivitetsdata
for førerkort- og VU-filer.)
Så snart de valgte hændelsesdatoer ændres, opdateres hændelsesjournalerne
automatisk. Man kan bladre gennem denne liste for at se de enkelte
hændelsesjournaler.
Hvis man ønsker at se, udskrive eller eksportere rapporten, skal man blot klikke
på den relevante knap (se Udskrivning af rapporter og Eksport af data.)

1Det er muligt, at VU-filerne viser overskridelser af tilladt hastighed med datoer, der ligger før den

dato, der er aktiviteter for i filen. Dette er ganske normalt, fordi disse data gemmes særskilt fra
aktivitetsinformationerne og ikke slettes, medmindre der er brug for pladsen til nyere informationer.
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Udskrivning af rapporter
EasyTac downloader kan udskrive alle rapporterne, der vises på skærmen.
Man skal først bruge rapportvinduet til at vælge de ønskede aktivitetsdatoer og
derefter vælge den ønskede type rapport ved at klikke på de pågældende
faneblade i rapportvisningsområdet.
Når rapporten vises på skærmen, kan den udskrives med det samme ved
at klikke på knappen “Udskriv rapport”, eller man kan se udskriften først
ved at klikke på knappen "Vis udskrift”.
Når rapporten vises, kan der zoomes ind og ud samt navigeres mellem flere sider
(hvis der er flere), inden man beslutter, om rapporten skal udskrives. Det gøres
ved at trykke på knappen "Udskriv".
Man kan vælge printer og andre indstillinger for rapporten, f.eks. udskrift i
“stående” eller “liggende” format, ved at klikke på “Indstil printer…” i menuen
“Filer”.
Hvis man ønsker at sende en udskrift af en rapport til en anden person
elektronisk, kan man enten eksportere rapportdataene (se Eksport af data) eller
rapporten kan udskrives i .pdf format ved hjælp af anden software.
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Eksport af data
EasyTac downloader kan let eksportere aktivitets- eller oversigtsdata fra
rapporterne på skærmen.
I rapportvinduet skal der først vælges de ønskede aktivitetsdatoer og
rapporttypen ved hjælp af de tilgængelige faneblade i rapportpanelet.1
Når rapporten vises på skærmen, klikkes der på knappen “Eksportér
data”.
Der kan nu vælges et filnavn og en mappe til den eksporterede datafil.
Ligeledes skal typen af eksportfilen vælges. Der kan vælges “Komma-separeret
format” (csv) for generel overførsel mellem forskellige softwareprogrammer eller
“Excel-regneark” (xls), hvis dataene skal vises eller analyseres ved hjælp af
Microsoft Excel.

1De grafiske tidslinjer fra rapporten "Tidslinje" kan ikke eksporteres.
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EasyTac - Indstillinger
Gem filer i andre mapper
EasyTac downloader gemmer alle overførte og importerede filer i særlige
mapper på computerens harddisk. Mapperne er beregnet til at kunne anvendes
af alle computerens brugere.1
Man kan ønske at ændre disse, enten til en anden placering på harddisken eller
måske til et netværksdrev på en server.
Dette gøres via skærmbilledet Indstillinger (klik på “Vis” derefter
“Indstillinger…”), vælg fanebladet “Læsning af kort” eller “Læsning af
VU-filer” og klik på den relevante knap “Gennemse” – der findes en til
kortfiler og en til VU-filer, som gør det muligt at placere dem forskellige
steder.
Bemærk: Hvis data gemmes på et netværksdrev, så skal man have de fornødne
brugerrettigheder til at kunne oprette og skrive filer, for at EasyTac kan virke
korrekt.

1Standard placeringen af filerne afhænger af, hvilken version af Windows der er installeret, samt af

pc'ens sprogindstillinger. For engelske standard installationer af Windows 2000 og XP er
placeringerne:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EasyTac\card
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EasyTac\VU
For engelske standard installationer af Windows Vista og Windows 7 er standard placeringerne:
C:\ProgramData\EasyTac\card
C:\ProgramData\EasyTac\VU
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Automatisk læsning af førerkort- og VU-filer
Som standard læser EasyTac downloader førerkort, så snart de indsættes i
smartcard-kortlæseren, og læser VU-filer, så snart en VU-overførselsenhed
tilsluttes pc'en.1
Det er muligt at slå disse automatiske funktioner fra. eller man kan vælge at slå
"statusvinduet", der popper op under læseprocessen, fra. Dette gør det muligt
for EasyTac softwaren at køre i baggrunden, mens pc'en anvendes til andet
arbejde.
Disse indstillinger ændres ved at gå til skærmbilledet Indstillinger (klik
på “Vis” og så “Indstillinger…”), vælge fanebladet “Læsning af kort” eller
“Læsning af VU” og så markere eller fjerne markeringen på feltet ved
“Læs kort automatisk” og/eller “Læs VU-filer automatisk”.
For VU-filers vedkommende kan man også vælge, om EasyTac skal slette
den originale fil fra VU-overførselsenheden for at sikre, at enheden ikke
løber tør for plads, og at den samme fil ikke overføres mere end én gang.
EasyTac downloader fungerer med de fleste enheder og kabler til direkte
download.
For at anvende en anden direkte overførselsenhed eller kabel, skal man
angive, hvilken kommunikationsport enheden er tilsluttet.

1EasyTac kan automatisk overvåge flere smartcard-kortlæsere samtidigt. Den kan dog kun læse ét

kort ad gangen.
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Konfigurering af e-mail-indstillinger
Hvis man ønsker at bruge EasyTac downloader til at sende fartskriverfiler via email, skal man først konfigurere de korrekte e-mail-indstillinger.
Man kan vælge at anvende standard e-mail-klienten, der er installeret på pc'en
eller EasyTac’s indbyggede e-mailer.
Disse indstillinger ændres ved at gå til skærmbilledet Indstillinger (klik
på “Vis”, “Indstillinger…” og derefter på fanebladet “E-mail”.)
De relevante informationer indtastes i hvert af felterne for at foretage email-konfigurationen.
Man kan gemme den normale modtagers e-mail-adresse ved at indtaste den i
feltet "Standard modtager”.
Hvis man anvender den indbyggede e-mailer, skal man indtaste både “Fra
adresse” og “SMTP-servernavn”.1

1Hvis man er i tvivl om hvilke oplysninger der skal indtastes i de enkelte felter, bedes man kontakte

sin internet-udbyder.
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Konfigurering af overførselspåmindelser
EasyTac’s system til påmindelse af overførsler kan indstilles efter behov.
Disse indstillinger ændres ved at gå til skærmbilledet Indstillinger (klik
på "Vis”, “Indstillinger…” og derefter på fanebladet
“Overførselspåmindelser”.)
Man kan enten indtaste antallet af dage direkte i hvert felt eller klikke på pil op
og pil ned for at ændre hvert tal 1 dag ad gangen.

Konfigurering af genkendte filtyper
EasyTac kan anvendes sammen med en række almindelige fartskriverfiltyper. Når
en filtype tilknyttes EasyTac, starter Windows automatisk EasyTac, når man
prøver at åbne en fil af den type (for eksempel ved at dobbeltklikke på den i
Windows stifinder).
Man skal markere de relevante felter for den (de) filype(r), som man
ønsker at knytte til EasyTac, eller fjerne markeringen ved felterne for
at fjerne tilknytningen (for eksempel for at gøre det muligt for en
anden fil at knytte sig til denne type fil).
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Konfigurering af EasyTac USB-stiks
En EasyTac USB-stik er en udtagelig USB-lagerenhed, som gør det lettere at
opbakke og flytte fartskriverfiler. EasyTac genkender automatisk en EasyTac USBstik, når den sættes i, og kan konfigureres til at lave backup af og/eller importere
filer, uden brugeren behøver foretage sig noget.
Man kan købe en EasyTac USB-stik hos forhandleren eller kan selv lave en ved at
bruge et almindeligt USB-stik.
EasyTac kan lave en backup af alle fartskriverfiler på en EasyTac USB-stik,
når den tilsluttes pc'en. Denne funktion aktiveres ved at gå til
skærmbilledet Indstillinger (klik på “Vis”, “Indstillinger og derefter på
fanebladet “USB-stik”) og sørge for, at feltet er markeret.
EasyTac kan ligeledes importere alle fartskriverfilerne til en EasyTac
USB-stik (som er blevet sendt fra en anden pc, som bruger EasyTac),
når den tilsluttes pc'en. Denne funktion aktiveres ved at gå til vinduet
“Indstillinger” (klik på “Vis”, “Indstillinger” og derefter på fanebladet
“USB-stik”), og sørge for, at dette felt er markeret.
Man kan vælge “Spørg ikke” for disse indstillinger, så EasyTac udfører disse
funktioner automatisk, når den sættes i uden at bede om bekræftelse.
Man kan konfigurere et eksisterende almindeligt USB-stik (eller en
eksternt harddisk) som en EasyTac USB-stik ved at tilslutte den til
computeren, vælge dens drevbogstav fra rullelisten og så klikke på
knappen “Opret”.
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Konfigurering af generelle indstillinger
Hvis man anvender en flersproglig version af EasyTac, kan man ændre det sprog,
som programmets tekst vises på.
EasyTac kan også indstilles, så det ved programmets start giver besked,
hvis der findes en ny version af EasyTac, som kan hentes.
EasyTac kan konfigureres til at starte med Windows og køre i
baggrunden, selv om dets vindue er lukket. Dette gør det muligt
for EasyTac at være af vejen, men også at reagere på visse
hændelser, uden at softwaren skal startes hver gang.
Denne funktion giver også hurtig adgang til programmet med et ikon, som
forbliver på proceslinjen. Man kan dobbeltklikke på ikonet for at skifte mellem at
vise og skjule EasyTac vinduerne.
Man kan højreklikke på ikonet for at få valgene Vis/skjul EasyTac,
Indstillinger, Om eller Afslut. Hvis man starter EasyTac med Windows,
men senere ønsker, at det skal holde op med at køre i resten af
sessionen, skal man vælge Afslut på denne menu.
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