Пътни листове 2017 1.37
Тази програма е предназначена за счетоводни кантори и фирми които, желаят да си
автоматизират процеса по издаването на пътни листове.
Програмата има следните възможности:
1. Всеки пътен лист може да се записва в базата данни на програмата. Записването на
пътните листове става от бутон "Запиши", а извикването на записаните пътни
листове от бутон "Записи".
2. Записаните пътни листове се извикват от клетка C2 на лист "записани пътни
листове".
Има възможност да се прави архив на програмата както и на всяка въведена фирма във
папката Архиви, а също така и копие на всеки един пътен лист в папка Архиви на
програмата.
- от бутон "Отвори папката с архивите" може да видим всички създадени архиви в
програмата към настоящият момент.
- името на архивният файл се създава автоматично от програмата, той съдържа следните
реквизити:
1.номер на пътният лист
2.датата на която е създаден пътният лист.
В програмата са включени и раходните норми за гориво на различни марки автомобили по
групи. – Разходните норми можем да видим, като изберем бутон “Разходни норми”.
Пътни листове 2016 1.1
Ново:
Включен нов бутон - калкулатор за икономия на гориво:
Изчислява спестените средства при отделните видове горива.
Включва колона пробег – от тук може да изберем дали пътуваме градско, извънградско или за
лични нужди.
Автоматично избиране на датата от календара в програмата.
Фирмени данни – включва информация за фирмата

Пътни листове 2016 1.2
Ново:
1.Включена таблица за автоматично изчисление на разходите за гориво по видове:
Разход на гориво за градско пътуване
Разход на гориво за извънградско пътуване
Разход на гориво за лични нужди
Изчислението на разходите за гориво по видове става чрез бутон Изчисли
2.Вкючена възможност за Връщане на създаден запис чрез бутон Върни записа
3.Възможност за промяна на текущата дата от бутон Въведи датата

Пътни листове 2016 1.3
Ново:
1.Включен подсказващ текст при автоматичното въвеждане на
датата на Пътният лист.
2.Възможност за автоматична номерация на пътните листове от програмата.
3.Възможност за избор на номер от който да започне автоматичната номерация.

Пътни листове 2016 1.34
Ново:
1.Подобрена автогенерираща таблица – Може да въвеждаме неограничен брой маршрути от бутона
Автогенериране, както и да изтриваме ненужните такива.
2.Подобрена е автоматичната таблица с разстоянията между градовете.
3.Има вграден бутон във раздел Разходни норми – които включва разходните норми за всички
модели Автомобили произведени след 1990г.

Пътни листове 2016 1.35
Ново:
1.Нова таблица за актуалните цени на горивата за месец януари 2017г.
2.Сравнителна таблица даваща информация за актуалните цени на горивата
в Европа и по света, спрямо цените в България.
3.Инфорация за всички пътни знаци валидни на територията на страната
към 2017г.

Пътни листове 2016 1.36
Ново:
Въведена е нова колона: Цел на пътуването
- Съгласно новите разпоредби,
в пътният лист трябва да се посочи каква
задача трябва да изпълни шофьора.

Пътни листове 2016 1.37
Ново:
Въведена е нова възможност: С помоща на таблицата РАЗСТОЯНИЯ може да си изчислим
автоматично, колко гориво ще ни е нужно за да изминем разстоянието от едно населено място до
друго, както и възможността да определим за колко време ще стигнем там с избрана от нас средна
скорост на движение. Обновени са цените на горивата по отделните търговски вериги за гориво
към месец октомври 2017г.

Видеоуроци за работа с програмата:
https://www.youtube.com/watch?v=hSSFrjIjnxM
https://www.youtube.com/watch?v=am2FFYI1yDo
https://www.youtube.com/watch?v=lfcqMAd7TsY&feature=youtu.be

Може да свалите програмата от тук:
http://www.infosoftbg.com/programs/pytni_listove_1.37.zip

