СПРАВКИ – Инфор мация-ГОРИВО 1

Справка от обект
Информация - ГОРИВО
Обект – „Информация – ГОРИВО“ – Още един начин нашите клиенти да оказват контрол
над горивото на своите машини. Посредством въвеждане на информация за заредено
гориво от бензиностанция, по фактура, лично от собственика или друг служител. За попълен анализ и активност на всички справки се изписва и километража на машината в
момента на зареждане.

ВЪВЕЖДАНЕ: В страницата за реално време , по начина по който избирате автомобил, се избира обект от тип „Информация-ГОРИВО“.
В дясно се появяват всички налични данни и свойства за него. Над тях е бутона за редакция :

. Ръчно въвеждате едновременно

километража, данните по фактура към съответното гориво и дата на зареждане. Когато сте готови натискате бутона – запис
отказ -

или

. Въведената информация изчезва от полетата, но се архивира в базата данни.

Име и номер на обект;
КИЛОМЕТРАЖ: Изписва се ръчно километража в момента на
зареждането;
Автоматично изчисляване на изминатите километри от
предходното зареждане до сега;
ДИЗЕЛ: изписване на стойностите от фактурата, за заредено
дизелово гориво – количество, сума и дата на зареждане;
ГАЗ: Въвеждане на стойностите от фактурата за този вид гориво –
количество, сума и дата. Ако има зареждане на бензин и газ в
един и същи момент, данните за двата вида горива, се въвеждат
едновременно. Това е така, защото имат общ километраж;
БЕНЗИН: изписване на стойностите от фактурата, за заредения
бензин – количество, сума и дата на зареждане;

ВИДОВЕ СПРАВКИ:
– Разходи за гориво (по зареждане) – Справката е за единичен обект. Чрез нея получавате подробна информация, кога е зареждан
автомобила, какво е количеството на горивото и заплатената сума. Също така е изчислено общо изминати километри и цената на горивото
– общо. (стр.5 – 1)
– Разходи за горива общо – Справка, генерирана при избор на повече от един обект. Чрез нея получавате пълна информация за общата
сума заплатена за заредените горива, общо изминатите километри и най-важното – цена на километър. Така получавате пълна картина за
ефективността на съответния автомобил, в сравнение с другите, които притежавате в своя автопарк. (стр.5 – 2)
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“

Разходи за гориво (по зареждане)

”

Справка
Разходи за горива (по зареждане)
480004 / С.Загора: VITARA-3:big / CT 0140 AM

от: 27.11.2012 10:35:00
до: 28.11.2012 00:00:00

ШОФЬОР: .............................................
/име и фамилия на шофьора/

Начално километраж: 247982
Крайно километраж: 248399
Изминати км.: 417км.

За целия период
Дизел-кол.(л.)

Дизел-сума(лв.)

Газ-кол.(л.)

-

-

Газ-сума(лв.)

63.79

Бензин-кол.(л.)

125.42

Бензин-сума(лв.)
-

-

По зареждане
Дата запис

Дизел-дата

27.11.2012
10:41:05
27.11.2012
10:45:40
27.11.2012
10:46:23

Дизел-кол.(л.)

-

-

Дизелсума(лв.) -

Газ-дата

13.12.2012

Газ-кол.(л.)

23.51

Газ-сума(лв.)

52.16

Бензин-дата

-

Бензинкол.(л.) -

Бензинсума(лв.) -

-

-

-

12.12.2012

25.16

42.12

-

-

-

-

-

13.12.2012

15.12

31.14

-

-

Изминати км.

Километраж

0

247982

-

17

247999

-

400

248399

Издаден на: 28.11.2012 10:00:25
Подпис: ....../............../

“

Разходи за горива - общо

”

Справка
Разходи за горива - общо
..............................................................................................................
от: 29.11.2012 00:00:00
до: 05.12.2012 00:00:00
Зареждане
Име

480004 /
480007 /
480009 /
480012 /

С.Загора:
С.Загора:
С.Загора:
С.Загора:

лв.

VITARA-3:big / CT 0140 AM
MAHINDRA-G:01 / CT 9498 AM
VITARA-6:черен / CA 3216 MT
MAHINDRA-G:02 / CT 9264 AH

км.

143.71
101.46
137.81
264.24

Средно цена на км.

496.00
0.00
607.00
852.00

0.29
0.00
0.23
0.31

Издаден на: 03.12.2012 13:42:00
Подпис: ....../............../
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