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Filutforskaren i EasyTac
Filutforskarfönstret visar de data som du laddat ned till din dator.
För aktivitetsdata för förare kan du se en lista över förare eller en lista
över alla individuella förares Kortfiler.
Samma gäller data för fordonsenheter (VU); här kan du välja mellan en
lista över fordon och en lista över individuella VU-filer.
För att växla mellan visningarna väljer du bara önskad flik.
När du installerar EasyTac downloader för första gången finns inga filer att visa.
Fönstret är då tomt men fylls på när du börjar ladda ned kort eller kopiera VUdata.
Klicka på en enskild post i listan för att välja den; mer information visas då i den
högra delen av fönstret. Sedan kan du klicka på knappen “Rapporter” i
verktygsfältet för att visa aktivitetsdata och översiktsrapporter i filen. Eller så kan
du dubbelklicka på posten i listan för att gå direkt till rapportfunktionen.1
När du visar listan över förare eller fordon visas en färgad ikon till
vänster om varje objekt. Den visar hur snart du behöver göra en ny
nedladdning (gult betyder “snart” och rött betyder “nu”.) Se avsnittet
Använda EasyTacs nedladdningspåminnelser för mer information.
Du kan också visa dessa listor på andra sätt genom att sortera dem. Klicka bara
på en kolumnrubrik för att sortera efter den kolumnen. För att gå tillbaka till
tidigare sorteringssätt, klicka en gång till på kolumnrubriken. En liten pil visar hur
kolumnen är sorterad.

1Om du väljer en förare i listan under fliken “Förare” eller ett fordon i listan under fliken “Fordon”

kommer rapportfunktionen att använda den senaste filen för den valda föraren eller det valda
fordonet. Om du vill välja en tidigare fil, klicka på pilen i kombinationsrutan i rapportfönstret eller välj
önskad fil i listorna under fliken “Kortfiler” eller fliken “VU-filer”.
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Använda EasyTac för att läsa förarkort med en
kortläsare
För att läsa ett kort, sätt in det i läsaren. EasyTac läser kortet
automatiskt. (Om alternativet Automatisk kortläsning är inaktiverat
måste du klicka på knappen “Läsa kort” i verktygsfältet.)
Du behöver ha en smartkortsläsare ansluten till din dator. Se de instruktioner
som följde med läsaren om du är osäker på hur du ska installera den.1
Du kan läsa data från hur många förarkort du vill. Varje gång du läser ett kort
skapas en ny datafil av EasyTac i det av EU lagstadgade formatet.2
Observera att det kan ta några minuter att slutföra processen. En stapel i
bildfönstret visar processens fortskridande; du kan avbryta processen om du så
önskar. När processen är slutförd visas en ny fil i listan “Kortfiler” och föraren
läggs till eller uppdateras i listan under fliken “Förare”.3
Du kan dubbelklicka på filen eller klicka på knappen “Rapporter” i verktygsfältet
för att omgående visa senaste aktivitetsdata från detta kort.
När du hittar ”(G2)” tillagt till någon fil, är det bara en påminnelse om att detta
är data från en Gen 2 smart färdskrivare, så att den innehåller extra uppgifter
som t.ex. GPS-positionsdata.

1Om du har flera smartkortsläsare anslutna till datorn kan du välja önskad läsare i fönstret. Alternativ

eller så kan du låta EasyTac kontrollera alla läsare för att se var det finns kort.
2Kortfilerna namnges vanligtvis med förarens namn på kortet plus klockslag och datum för läsning.
Du kan ändra namnformatet i fönstret EasyTac Alternativ.
3Du kan även importera kortfiler från andra mjukvarusystem och maskinvaruenheter. Se avsnittet
Hämta filer från annan mjuk- eller hårdvara.
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Använda EasyTac för att läsa VU-filer i en
nedladdningsenhet
För att läsa filer som du redan laddat ned med en fristående enhet för
nedladdning av fordonsenhet (VU) ansluter du denna enhet till datorn.
EasyTac läser vanligtvis de nedladdade datafilerna automatiskt – om
inte, så klickar du på knappen “Läsa VU-filer” och lokaliserar
nedladdningsenheten i listan över tillgängliga drivenheter på datorn.
Du kan dubbelklicka på filen eller klicka på knappen “Rapporter” i verktygsfältet
för att omgående visa senaste aktivitetsdata i denna VU-fil1.

1EasyTac döper automatiskt om VU-filerna när du använder funktionen “Läsa VU-filer”. Många

enheter för nedladdning av VU-filer använder korta namn, som t.ex. “vu000001.esm” – de ändras
vanligtvis till att inkludera fordonsregistrering plus datum och klockslag för överföring. Du kan ändra
namnformatet i fönstret EasyTac Alternativ.
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Använda EasyTac för att ladda ned data direkt från
en färdskrivare
Obs: Denna funktion är endast för ägare av en Easy Tac Connect-enhet.
Klicka på knappen “Ansluta till fordonsenhet (VU)” i verktygsfältet för
att öppna fönstret “Ansluta till fordonsenhet (VU)”. Här kan du välja
vilken typ av nedladdning du ska göra.
Anslut din EasyTac Connect-enhet till tillämpligt uttag på färdskrivaren. Om du
använder en EasyTac Connect USB-enhet, se till att dess USB-kabel är ansluten
till datorn.
För att starta nedladdningen av VU-filer, sätt i ditt företagskort i en av
färdskrivarens kortplatser och klicka på “Ladda ned VU”. Du kan välja
om du bara vill ladda ned de allra senaste aktiviteterna eller alla
aktiviteter.
För att starta nedladdningen av förarkort, sätt i ditt företagskort i färdskrivarens
ena kortplats och det förarkort som ska laddas ned i den andra kortplatsen och
klicka på “Ladda ned kort”.
Observera att nedladdningsprocessen kan ta från några minuter (för nedladdning
av förarkort) till cirka 45 minuter för en komplett VU-filnedladdning, beroende
på hur mycket data som finns och färdskrivarens modell.
En stapel i fönstret visar processens fortskridande. Du kan avbryta processen när
du vill om du inte vill slutföra nedladdningen. Om nedladdningen slutförs visas en
ny fil i listan under fliken “Kortfiler” eller fliken “VU-filer” och föraren eller
fordonet läggs till eller uppdateras i listan under fliken “Förare” eller fliken
“Fordon”1.

1Filerna får vanligtvis namn efter förarens namn eller fordonets registreringsnummer plus datum och

klockslag för läsning. Du kan ändra namnformatet i fönstret EasyTac Alternativ.
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Använda EasyTacs nedladdningspåminnelser
I listorna under flikarna “Förare” och “Fordon” använder EasyTac ett enkelt
system med “trafikljus” vid varje post för att påminna dig att ladda ned data.
Grönt ljus betyder att data nyligen har laddats ned. Gult ljus betyder att du snart
bör ladda ned data och rött ljus betyder att du redan borde ha laddat ned data.
De tidsperioder som associeras med de olika ikonerna beror på om det gäller
listan under fliken “Förare” eller listan under fliken “Fordon”. De
standardinställda tidsperioderna är:
Ikon

Förare

Fordon

Dessa data är mindre än 21 dagar
gamla

Dessa data är mindre än 49 dagar
gamla

Dessa data är äldre än 21 dagar

Dessa data är äldre än 49 dagar

Dessa data är äldre än 28 dagar

Dessa data är äldre än 56 dagar

Du kan klicka på kolumnens rubrikrad ovanför trafikljusen för att sortera listorna
med “Förare” och “Fordon” så att de mest brådskande posterna hamnar överst.

EASYTAC ANVÄNDARGUIDE : FILUTFORSKAREN I EASYTAC

SIDA 5

Använda EasyTac för att säkerhetskopiera filer
Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar färdskrivardata till en
extern hårddisk eller annan minnesenhet för att skydda dig mot datorhaveri och
förlust av data.
För att säkerhetskopiera alla färdskrivardata som lagras i EasyTac, klicka
på “Säkerhetskopiera” i verktygsfältet och välj sedan var du vill lagra de
data som säkerhetskopieras.
Du kan säkerhetskopiera filerna till valfri mapp eller drivenhet på din dator eller
till ett EasyTac-allokerat USB-minne. Det är enklare och säkrare att
säkerhetskopiera filerna till ett EasyTac-allokerat USB-minne jämfört med att
välja en plats på hårddisken.
För mer information om att använda och konfigurera EasyTac-allokerade USBminnen, se avsnittet Konfigurera EasyTac-allokerade USB-minnen.
EasyTac säkerhetskopierar alla färdskrivarfiler som laddats ned eller importerats
till programmet. Varje gång du gör en säkerhetskopiering lagras data i en ny
mapp som märks med datum och klockslag då säkerhetskopieringen gjordes.

Återställa filer från en säkerhetskopiering
Om du har flyttat EasyTac till en annan dator eller installerat om programmet
efter ett datorhaveri vill du antagligen återställa filerna från en
säkerhetskopiering. För att göra det använder du importfunktionen – se avsnittet
Hämta filer från annan mjuk- eller hårdvara.
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Använda EasyTac för att skicka filer
Du kan använda EasyTac för att skicka dina färdskrivarfiler till andra platser,
snabbt och enkelt. Du kan t.ex. skicka filerna till en annan dator eller ett nätverk,
en extern lagringsplats, eller till en mottagare via e-post.
För att skicka filer, klicka på knappen “Skicka filer” i verktygsfältet eller
välj en enskild fil och klicka på länken “Skicka fil(er)” längst ned i
huvudfönstrets högra del.
Du kan välja mellan att skicka den valda filen, alla filer för föraren eller fordonet
ifråga och hela filsamlingen. När du skickar filerna noterar EasyTac att du har
skickat dem, så det finns också ett alternativ där du kan utelämna filer som redan
skickats.
När du har skickat de filer som du vill skicka, klicka på ‘Nästa’. EasyTac ger dig nu
möjlighet att välja vilken metod du vill använda för att skicka filerna: till en epostadress, till en mapp eller till ett EasyTac-allokerat USB-minne.

EASYTAC ANVÄNDARGUIDE : FILUTFORSKAREN I EASYTAC

SIDA 7

Skicka till en e-postadress
Innan du kan använda den här funktionen måste du konfigurera hur EasyTac ska
skicka e-post. För mer information om hur du konfigurerar EasyTacs epostalternativ, se avsnittet Konfigurera inställningar för e-post.
Om du har konfigurerat EasyTac att använda den inbyggda e
postfunktionen öppnas ett fönster där du kan fylla i fälten “Från”, “Till:”
och “Ämne” innan du skickar meddelandet.
Om du har konfigurerat EasyTac att använda det standardinställda epostprogrammet öppnar EasyTac det programmet och bifogar de valda filerna till
ett nytt meddelande som du kan skicka.

Skicka till en mapp
Om du vill skicka till en mapp öppnas dialogrutan Välj mapp. Navigera
dig fram till den mapp du vill skicka filerna till och klicka på “OK”.
Detta alternativ används för att skicka filer till en annan dator i
nätverket eller till en central plats på en server.

Skicka till ett EasyTac-allokerat USB-minne
Om du väljer att skicka till ett EasyTac-allokerat USB-minne blir du tillfrågad att
sätta i ett sådant om du inte redan har gjort det. Filerna skickas till en mapp på
USB-minnet som fått namnet “EasyTac”.
Detta alternativ är användbart för att kopiera filer till en annan dator med USBminnet. Att skicka filerna till det EasyTac-allokerade USB-minnet kan också göras
automatiskt med de rätta inställningarna.
För mer information om att konfigurera EasyTac-allokerade USB-minnen, se
avsnittet Konfigurera EasyTac-allokerade USB-minnen.
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Visa filers skickatstatus
Denna kolumn visar om en fil har skickats eller inte (kopierats till en annan plats
eller skickats via e-post).
När du visar en lista över förare eller fordon betyder en grön pil att
alla filer för föraren eller fordonet ifråga har skickats.
Om du håller musen över denna kolumn visar EasyTac antal filer som har skickats
för föraren eller fordonet ifråga. Om du håller musen över denna kolumn visar
EasyTac antal filer som har skickats för föraren eller fordonet ifråga.
Du kan märka en fil manuellt som skickad eller inte skickad genom att
högerklicka på filen och välja kommandot “Märk som Skickat” eller kommandot
“Märk som Inte skickat”. Om det finns mer än en fil associerad med föraren eller
fordonet ifråga får du välja vilka filer som ska märkas.
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Hämta filer från annan mjuk- eller hårdvara
Med EasyTac downloader kan du importera filer från andra program eller
fillagringsställen.
För att importera en eller flera filer från en specifik mapp klickar du på
“Importera filer – Välja filer för import” i “Arkiv“-menyn och letar dig
därefter fram till de filer du vill importera. Välj en eller flera filer och
klicka på knappen “Importera” för att överföra dem till EasyTacs
datamappar. (Flera filer väljer du genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och
klicka på önskade filer.)
Du kan även importera hela mappar med färdskrivarfiler med
kommandona “Importera filer – Importera hela mappar i “Arkiv”-menyn.
Bläddra dig fram till önskad mapp och klicka på OK. Om de valda
mapparna innehåller andra mappar blir du tillfrågad om du även vill
importera eventuella färdskrivarfiler i dessa mappar.
De filer som importeras kan antingen vara filer som laddats ned från förarkort
eller fordonsenhet (kortfiler eller VU-filer) – EasyTac sorterar dem automatiskt
till rätt ställe.
Till skillnad från funktionerna “Läsa kort” och “Läsa VU-filer” ändras inte
ursprungsnamnet då filer importeras.
EasyTac downloader kan även lokalisera filer i viss annan programvara för
digitala färdskrivare och importera dem utan att behöva veta den exakta
placeringen av mappen. Funktionen körs automatiskt första gången du installerar
EasyTac, men om du vill köra den igen klickar du på “Importera filer – Från annan
programvara” i “Arkiv”-menyn.
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Ta bort färdskrivarfiler från EasyTac
Ibland kan det hända att du vill se filer för förare eller fordon som inte längre är
aktiva. EasyTac har två sätt att ta bort filer så att de inte längre visas i
programmet men ändå finns i säkert förvar i din dator, om du skulle behöva dem
i framtiden.
Du kan tillfälligt filtrera bort/dölja gamla filer så att du inte ser dem i
EasyTacs filutforskare. Detta kan du göra genom att välja något av
alternativen i kombinationsrutan vid “Visa filer”. Du kan välja att bara
visa filer som är mindre än 6 eller mindre än 3 månader gamla.
Om du vill ta bort färdskrivarfiler permanent från filutforskaren i
EasyTac väljer du fil, förare eller fordon och klickar på länken “Ta bort
fil(er)” i fönstrets högra sida. Därefter kan du välja att endast ta bort
den valda eller den senaste filen eller alla filer för föraren eller
fordonet ifråga.1
Även om du kan radera EasyTac-filer manuellt i Utforskaren i Windows
rekommenderar vi inte att du gör det, eftersom de kanske inte kan återställas
om myndigheterna skulle begära det

1Om du någon gång skulle behöva återställa filer som du tagit bort från EasyTac så finns de i en mapp

som har namnet “deleted”. I Windows XP finns denna mapp i C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\EasyTac. I Windows Vista och Windows 7 finns mappen i
C:\ProgramData\EasyTac.
För att återställa filerna till EasyTac använder du kommandot “Importera filer” med
underkommandot “Importera hela mappar” i “Arkiv”-menyn.
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EasyTacs rapporter
I EasyTacs rapportfönster kan du visa detaljerad aktivitetsinformation i förares
kortfiler och VU-filer.
För att visa en enskild fils innehåll, klicka på filen i EasyTacs filutforskarfönster
och sedan på knappen “Rapporter” i verktygsfältet.
Rapportfönstret består av en lista med aktivitetsdatum till vänster och en
rapportvisningsdel till höger. Rapportvisnings-delen visar data endast när ett
eller flera aktivitetsdatum har valts.
I filvalsrutan kan du välja andra filer för samma förare eller fordon;
den visar även aktivitetsperioden för alla tillgängliga filer. När du hittar
”(G2)” tillagt till någon fil, är det bara en påminnelse om att detta är
data från en Gen 2 smart färdskrivare, så att den innehåller extra
uppgifter som t.ex. GPS-positionsdata.
Rapportvisningsdelen erbjuder olika visningssätt av aktivitetsdata som
valts. Du kan visa detaljerad information, översiktsinformation och/eller
ett tidslinjediagram för dessa data genom att klicka på de olika flikarna
ovanför visningsdelen.
Datumlistan visar alla de dagar som det lagrats data i filen. Du kan
välja en enskild dag genom att klicka på den eller flera dagar genom
att använda skifttangenten eller “Ctrl”-tangenten. (Se asnittet Visa
aktivitetsdata i kort- och VU-filer.)
Du kan även visa dagar med data i en kalendervisning. Om du klickar på fliken
“Aktivitetskalender” är varje dag som innehåller data markerad. Förutom
alternativen med att välja filer i datumlistan kan du i kalendern klicka och dra
musen för att välja grupper av dagar som du vill visa.
Rapportvisningsdelen kan skrivas ut eller exporteras med hjälp av knapparna i
verktygsfältet.
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Visa aktivitetsdata i kort- och VU-filer
När du först öppnar EasyTacs rapportfönster för ett förarkort eller en VU-fil visas
en lista med “Aktivitetsdatum” i den vänstra delen och en lista med “Aktiviteter”
i den högra delen (som kommer att vara tom).
För att visa aktiviteterna i filen måste du först välja de datum du är intresserad
av. Du kan klicka på en enskild dag för att välja den dagen eller klicka i kryssrutan
“Välj alla” för att välja alla dagar som finns i filen.1
Du kan även välja flera olika datum med tangentbordets standardfunktioner. För
att välja flera dagar i följd klickar du på den första dagen och trycker sedan på
skifttangenten och håller den nedtryckt medan du klickar på den sista dagen du
vill ha med. Om du vill välja flera dagar som inte är i följd så trycker du på CTRLtangenten och håller den intryckt medan du klickar på de dagar du vill ha med.
Så fort du väljer nya aktivitetsdatum uppdateras aktivitetsposterna. Du kan
scrolla genom listan för att visa enskilda poster eller välja någon av de andra
rapporterna som finns tillgängliga, som t.ex. skift, dagsöversikter eller
tidslinjediagram genom att klicka på respektive flik.
Om du vill förhandsgranska, skriva ut eller exportera rapporten, klicka på
respektive knapp i verktygsfältet. (Se avsnitten Skriva ut rapporter och
Exportera data.)

1För kortfiler inkluderar listan med aktivitetsdatum bara dagar med aktivitetsdata. VU-filer har

vanligtvis ett par aktivitetsposter för varje dag, även om fordonet inte har använts.
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Visa förarskift och dagliga översikter i kortfiler
När du öppnar rapportfönstret för en kortfil kan du visa översikter över
aktivitetsdata som finns lagrade i filen för föraren ifråga.1
För att visa översikterna, markera en eller flera dagar i listan under
fliken Aktivitetsdatum och klicka på fliken “Skift” eller fliken “Dagar” i
fönstrets rapportdel.
Översiktsrapporten under fliken Dagar visar en rad med information för varje dag
som valts. Informationen innehåller den totala tiden som ägnats åt var och en av
de fyra aktiviteterna under dagen samt en siffra för Arbete totalt, som räknas
fram genom att addera tiderna för Körning och Arbete.
Översiktsrapporten för Skift delar upp dagen i separata tidsperioder som baseras
på när förarkortet sattes i respektive togs ut från fordonsenheten. Om kortet
lämnades i fordonsenheten hela dagen liknar översiktsrapporten för Skift
översiktsrapporten för Dagar, men om kortet tas ut under en period (föraren
kanske har kört ett annat fordon under denna period) visar rapporten för Skift
två eller fler separata poster för dagen ifråga.
När du väljer andra dagar i listan under Aktivitetsdatum uppdateras rapportdelen
automatiskt.
Om du vill förhandsgranska, skriva ut eller exportera rapporten, klicka på
respektive knapp i verktygsfältet. (Se avsnitten Skriva ut rapporter och
Exportera data.)

1Flikarna “Skift” och “Dagar” är bara tillgängliga när du visar kortfiler.
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Visa förares arbetsveckor i kortfiler
När du öppnar rapportfönstret för en viss kortfil kan du visa och skriva ut
översiktsrapporter av aktivitetsdata i filen, organiserade i hela arbetsveckor.
För att visa arbetsveckor, välj dagar från en eller flera veckor i listan
under fliken “Aktivitetsdatum” och klicka på fliken “Arbetsvecka” i
rapportdelen.
Arbetsveckorapporten visar översiktlig skift- och aktivitetsdata för en eller flera
kompletta veckor runt vald(a) dag(ar). Rapportens utskriftsversion är utformad
så att den kan skrivas under av föraren och användas som en veckorapport.
När du väljer andra dagar i listan under Aktivitetsdatum uppdateras rapportdelen
automatiskt.
Om du vill förhandsgranska, skriva ut eller exportera rapporten, klicka på
respektive knapp i verktygsfältet. (Se avsnitten Skriva ut rapporter och
Exportera data.)
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Visa grafiska tidslinjer för data i kort- och VU-filer
När du öppnar rapportfönstret i en kort- eller VU-fil kan du visa grafiska
tidslinjepresentationer av de aktivitetsdata som lagras i filen.1
För att visa tidslinjerna, välj en eller flera dagar i listan under fliken
“Aktivitetsdatum” och klicka på fliken “Tidslinje” i rapportdelen.
De fyra aktiviteterna visas som vertikala staplar i olika färger och
höjder. Ovanför staplarna finns en färgnyckel som även finns med i utskrifter.
Färgnyckeln i utskrifterna använder olika stapelhöjder för att den även ska kunna
förstås om utskriften är i svart-vitt.
I VU-filerna visas aktiviteterna för förare och medförare i separata tidslinjer.
När du väljer andra dagar i listan under Aktivitetsdatum uppdateras rapportdelen
automatiskt.
Om du vill förhandsgranska eller skriva ut rapporten, klicka på respektive knapp i
verktygsfältet. (Se avsnittet Skriva ut rapporter.) Grafiska data kan inte
exporteras.

1Beroende på din dators storlek och upplösning kan du expandera bredden på de visade grafiska

tidslinjerna genom att ändra rapportfönstrets storlek. Klicka på maximeringsknappen i övre högra
hörnet för att visa dem så stora som möjligt för din dator.
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Visa händelser och fel i kort- och VU-filer
När du öppnar rapportfönstret i en kort- eller VU-fil kan du visa händelse- och
feldata som lagras i filen.
För att visa händelser och fel, klicka på fliken “Händelser & fel” längst
upp i fönstret.
Om det finns händelser eller fel lagrade i filen visas en lista med
“Händelsedatum” i den vänstra delen och en lista med “Händelser” i den högra
delen (som kommer att vara tom).
För att visa händelserna i filen måste du först välja de datum du är intresserad
av. Du kan klicka på en enskild dag för att välja den dagen eller så kan du klicka i
kryssrutan “Välj alla” för att välja alla dagar som finns i filen.1
Du kan även välja flera olika datum med skifttangenten eller CTRL-tangenten på
samma sätt som när du väljer aktivitetsdatum. (Se avsnittet Visa aktivitetsdata i
kort- och VU-filer.)
När du väljer andra händelsedatum uppdateras rapportdelen automatiskt. Du
kan scrolla genom listan för att visa enskilda poster.
Om du vill förhandsgranska, skriva ut eller exportera rapporten, klicka på
respektive knapp i verktygsfältet. (Se avsnitten Skriva ut rapporter och
Exportera data.)

1Det är möjligt att kort- och VU-filer visar händelser och fel som är daterade före den första

aktivitetsposten i filen. Det är inte något fel, eftersom dessa data lagras avskilt från
aktivitetsinformationen och inte tas bort såvida utrymmet inte behövs för nyare poster.
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Visa fortkörningshändelser i VU-filer
När du öppnar rapportfönstret i en VU-fil kan du visa fortkörningsdata som finns
lagrade i filen.
För att visa fortkörningshändelser, klicka på fliken
“Fortkörningshändelser” längst upp i rapportfönstret.
Om det finns några fortkörningshändelser lagrade i filen visas en lista
med “Händelsedatum” i den vänstra delen och en lista med “Händelser i den
högra delen (som kommer att vara tom).
För att visa fortkörningshändelserna i filen måste du först välja de datum du är
intresserad av. Du kan klicka på en enskild dag för att välja den dagen eller så kan
du klicka i kryssrutan “Välj alla” för att välja alla dagar som finns i filen.1
Du kan även välja flera olika datum med skifttangenten eller CTRL-tangenten på
samma sätt som när du väljer aktivitetsdatum. (Se avsnittet Visa aktivitetsdata i
kort- och VU-filer.)
När du väljer andra händelsedatum uppdateras rapportdelen automatiskt. Du
kan scrolla genom listan för att visa enskilda poster.
Om du vill förhandsgranska, skriva ut eller exportera rapporten, klicka på
respektive knapp i verktygsfältet. (Se avsnitten Skriva ut rapporter och
Exportera data.)

1Det är möjligt att VU-filer visar fortkörningshändelser som är daterade före den första

aktivitetsposten i filen. Det är inte något fel, eftersom dessa data lagras avskilt från
aktivitetsinformationen och inte tas bort såvida utrymmet inte behövs för nyare poster.
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Skriva ut rapporter
Med EasyTac downloader kan du få en skriftlig version av alla rapporter du visar
på bildskärmen.
Du väljer önskade aktivitetsdatum i rapportfönstret och sedan typ av rapport
med de olika flikarna i fönstrets rapportvisningsdel.
När rapporten visas på skärmen kan du skriva ut den direkt genom att
klicka på knappen “Skriv ut rapport” i verktygsfältet eller så kan du titta
på den först genom att klicka på knappen “Förhandsgranska” i
verktygsfältet.
När du förhandsgranskar en rapport kan du zooma in och ut, navigera mellan
olika sidor (om det finns mer än en sida) och växla mellan stående och liggande
format innan du bestämmer dig för att skriva ut genom att klicka på
utskriftsknappen.
Med kommandot “Utskriftsinställningar” i “Arkiv”-menyn kan du göra olika
inställningar för skrivaren och rapportutskriften, som t.ex. om du vill skriva ut
stående eller liggande .
Om du vill skicka en rapport i utskriftsformat till någon kan du antingen
exportera rapportdata (se avsnittet Exportera data) eller använda ett av de
många tillgängliga tredjepartsverktygen för att skapa pdf-filer för utskrift från
programapplikationer.
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Exportera data
Det är lätt att exportera aktivitetsdata och översiktsdata i rapporter på
bildskärmen med EasyTac downloader.
Välj först önskade aktivitetsdatum och sedan önskad rapporttyp med hjälp av
flikarna i rapportdelen.1
När rapporten visas på bildskärmen, klicka på knappen “Exportera data”
i verktygsfältet.
Därefter väljer du var du vill spara filen, väljer ett passande namn samt
filformat. Använd “Kommaseparerad värdefil (csv)” om du vill göra en generell
dataöverföring mellan två olika programapplikationer och “Excel-fil (xls)” om du
vill visa eller analysera data i Microsoft Excel.

1De grafiska tidslinjerna i tidslinjerapporter kan inte exporteras.
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EasyTac Alternativ
Lagra filer på andra ställen
EasyTac downloader lagrar alla nedladdade och importerade filer på
lättillgängliga ställen på datorns hårddisk så att de ska kunna användas av alla
som använder datorn.1
Du kanske vill ändra dessa lagringsställen och lagra filerna på ett annat ställe på
disken eller på en nätverksenhet på en server.
För att ändra lagringsställena, klicka på “Visa”-menyn och välj
kommandot “Alternativ…”. Klicka sedan på fliken “Kortläsning” i fönstret
EasyTac Alternativ och sedan på knappen “Bläddra” – det finns en mapp
för kortfiler och en mapp för VU-filer så att du kan lagra dem åtskilda
från varandra.
Obs! För att EasyTac ska fungera korrekt måste du, om du använder en
nätverksenhet, ha rätt användarrättigheter för att du ska kunna skapa och skriva
filer.

1Standardinställd lagringsplats för filer beror på vilken Windowsversion du använder och på datorns

språkinställningar. För engelska standardinstallationer av Windows 2000 och XP lagras filerna på
följande ställen:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EasyTac\card
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EasyTac\VU
För engelska standardinstallationer av Windows Vista och Windows 7 lagras filerna på följande
ställen:
C:\ProgramData\EasyTac\card
C:\ProgramData\EasyTac\VU

EASYTAC ANVÄNDARGUIDE : EASYTAC ALTERNATIV

SIDA 21

Automatisk läsning av kort- och VU-filer
EasyTac downloaders standardinställning är att läsa förarkort så snart de sätts in
i smartkortsläsaren och att läsa VU-filer så snart som en enhet för nedladdning
av VU-filer ansluts till datorn.1
Om du så önskar kan du stänga av dessa automatiska funktioner. Du kan även
inaktivera den funktion som visar läsningens fortskridning i ett popupfönster. Det
gör att EasyTac-programmet kan köras i bakgrunden medan datorn används för
annat arbete.
För att ändra dessa inställningar, öppna fönstret EasyTac Alternativ med
menyn “Visa” och kommandot “Alternativ”…”. Välj sedan fliken
“Kortläsning” eller “Läsning av VU-fil” och markera eller avmarkera
rutan “Läs kort automatiskt” eller rutan “Läs VU-filer automatiskt”.
För VU-filer kan du även välja om du vill att EasyTac ska radera
originalfilen på nedladdningsenheten för att vara säker på att enheten
inte får ont om plats och för att förhindra dubbelläsning av filerna.
EasyTac downloader fungerar med de flesta direktnedladdningsenheter
och -kablar.
Om du använder en annan direktnedladdningsenhet eller –kabel måste
du ange vilken kommunikationsport enheten är ansluten till.

1EasyTac kan hantera flera smartkortsläsare samtidigt men bara läsa en åt gången.
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Konfigurera inställningar för e-post
Om du vill använda EasyTac downloader för att skicka färdskrivarfiler via e-post
måste du först göra rätt inställningar för e-posten.
Du kan antingen använda datorns standardinställda e postprogram eller EasyTacs
inbyggda e-postprogram.
För att ändra från det standardinställda programmet till EasyTacs
inbyggda e-postprogram, öppna fönstret EasyTac Alternativ med menyn
“Visa” och kommandot “Alternativ...”.
Klicka på fliken “E-post” och skriv in tillämplig information i de olika
textrutorna för att slutföra konfigurationen.
Du kan spara den vanliga mottagarens e-postadress genom att skriva in den i
rutan “Standardinställd mottagare”.
Om du använder det inbyggda e-postprogrammet måste du ange både “Frånadress” och “Namn på SMTP-server”.1

1Kontakta din internetleverantör om du är osäker på vilken information som ska skrivas in i de olika

fälten.
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Konfigurera nedladdningspåminnelser
EasyTacs system för påminnelser av nedladdning kan ställas in för att passa dina
egna behov.
För att ändra tiderna för påminnelser, öppna fönstret EasyTac Alternativ
med menyn “Visa” och kommandot “Alternativ...” och klicka på fliken
“Nedladdningspåminnelser”.
Du kan antingen skriva in antalet dagar direkt eller använda pilarna för att ändra
antalet dagar med 1 dag åt gången.

Konfigurera filtyper som EasyTac känner igen
EasyTac kan associeras med ett antal filtyper som är vanliga för färdskrivare. När
du associerar en filtyp med EasyTac startar Windows automatiskt EasyTac när du
försöker att öppna filtypen ifråga (genom att t.ex. dubbelklicka på filen i
Utforskaren i Windows).
Markera rutorna för de filtyper du vill associera EasyTac med eller
avmarkera rutorna för att ta bort associeringen (för att t.ex. tillåta ett
annat program att associeras med filtypen ifråga).
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Konfigurera EasyTac-allokerade USB-minnen
Ett EasyTac-allokerat USB-minne är en löstagbar USB-enhet för lagring som
förenklar processen med att säkerhetskopiera och flytta färdskrivarfiler. EasyTac
känner automatiskt igen ett EasyTac-allokerat USB-minne när det ansluts och
säkerhetskopiering och/eller filimport kan ske utan hjälp av användaren.
Du kan köpa ett EasyTac-allokerat USB-minne av din leverantör eller så kan du
skapa ett själv av ett vanligt USB-minne.
EasyTac kan säkerhetskopiera alla färdskrivarfiler till ett EasyTacallokerat USB-minne så snart det ansluts till datorn. För att aktivera
denna funktion, öppna fönstret EasyTac Alternativ (menyn “Visa”,
kommandot “Alternativ...”), klicka på fliken “USB-minne” och kontrollera
att rutan för funktionens aktivering är markerad.
EasyTac kan likaledes importera alla färdskrivarfiler från ett EasyTacallokerat USB-minne så snart du ansluter minnet till datorn (filer som
skickats från hårddisken till minnet på en annan dator som kör
EasyTac). För att aktivera denna funktion, öppna fönstret “EasyTac
Alternativ” (menyn “Visa”, kommandot “Alternativ...”), klicka på fliken “USBminne” och kontrollera att rutan för funktionens aktivering är markerad.
Du kan också välja att funktionerna ska starta utan att fråga först genom att
markera därför avsedda kryssrutor. EasyTac utför då funktionerna utan din
bekräftelse.
Du kan göra ett vanligt USB-minne (eller en extern hårddisk) till ett
EasyTac-allokerat USB-minne genom att ansluta det till din dator välja
enhetsbokstaven för anslutningen i kombinationsrutan och klicka på
knappen “Skapa”.

EASYTAC ANVÄNDARGUIDE : EASYTAC ALTERNATIV

SIDA 25

Konfigurera allmänna inställningar
Om du använder en multispråkversion av EasyTac kan du ändra språket för
programmets gränssnittstext.
Du kan också välja att bli underrättad när du startar programmet om det
finns en ny version av EasyTac som du kan ladda ned.
EasyTac kan konfigureras att starta när Windows startar och
köras i bakgrunden även när programmets fönster är stängt.
Det gör att EasyTac inte är i vägen för annat arbete men att
programmet ändå svarar på vissa händelser.
Denna funktion ger dig också snabb åtkomst till programmet med en ikon i
meddelandefältet. Du kan dubbelklicka på ikonen för att växla mellan att visa och
att dölja EasyTac-fönstren.
Du kan högerklicka på ikonen för att visa en snabbmeny med
alternativen Visa/Dölj EasyTac, Alternativ, Om och Avsluta. Om du
startar EasyTac när Windows startar men senare vill stoppa programmet
måste du avsluta programmet genom att välja Avsluta i denna meny
eller i menyn Arkiv.
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