N-REJESTR - spełnienie oczekiwań diagnostów samochodowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom diagnostów samochodowych, w sprawie szybkiego dostępu
do informacji o badaniach technicznych zakończonych wynikiem negatywnym przeprowadzanych
na stacjach kontroli pojazdów w całym kraju, pragnę zaprezentować moduł programu SKP PRO.
Rejestr pojazdów z NEGATYWNYM wynikiem badania znajduje się na serwerze dostępnym dla wszystkich stacji
kontroli używających oprogramowania SKP PRO. W bazie danych przez 19 dni są przechowywane informacje
o wszystkich badaniach danego pojazdu zakończonych wynikiem N (także z określeniem terminu badania). Na etapie
rejestracji pojazdu do badania, w przypadku stwierdzenia wizyty na innej stacji, Użytkownik ma podgląd
następujących parametrów:
data i godzina badania technicznego pojazdu zakończonego wynikiem „N”
identyfikator stacji wykonującej badania technicznego pojazdu
kontakt telefoniczny do stacji kontroli pojazdów
wykaz stwierdzonych usterek z kodami
informacja o zatrzymaniu /lub nie dowodu rejestracyjnego
UWAGA: opcja wymaga stałego łącza internetowego (w przypadku braku połączenia, program będzie próbował
przez 10 sekund ponawiać połączenie).
Pojazd uzyskujący podczas badania ponownego wynik POZYTYWNY jest automatycznie usuwany z N-REJESTRu.
Wymogi systemowe N-REJESTRu są takie same jak wymagania dla transmisji do CEPiK:
system operacyjny Windows XP lub wyżej
łącze internetowe o zalecanej prędkości wysyłania (upload): 512 kB
poprawna konfiguracja programu antywirusowego i/lub firewall Użytkownika
(zezwolenie na automatyczne wysyłanie/pobieranie przez aplikację SKP PRO informacji z/do sieci)
AKTYWACJA N-REJESTRu
N-REJESTR należy uaktywnić włączając pkt. 58 w „Administracji” SKP PRO.
Jeśli włączenie pkt. 58 spowoduje dłuższy start aplikacji lub brak reakcji programu, należy w oprogramowaniu
antywirusowym, firewall, spyboot lub podobnym bezwzględnie zdefiniować tzw. „wyjątki” (w zależności
od posiadanego oprogramowania, nazwa tego parametru może być różna, np. „reguła” lub jeszcze inna),
umożliwiające dostęp do internetu dla aplikacji (pliku wykonywalnego: skp2009.exe). Dotyczy to również programów
wbudowanych w systemy operacyjne z rodziny Windows. Jeśli w ciągu maksymalnie 10 sekund nie nastąpi
połączenie, następuje wyświetlenie komunikatu o braku połączenia.
W przypadku programów antywirusowych i/lub firewall proszę wpisać w wyszukiwarce (np. Google):
Jak dodać wyjątki do antywirusów + nazwa programu antywirusowego?
Jak dodać reguły do antywirusów + nazwa programu antywirusowego?
lub skorzystać z pomocy wbudowanej do posiadanego pakietu zabezpieczającego.
Dostęp do N-rejestru może mieć każda stacja kontroli pojazdów, która zamówi aktualną czasową wersję programu
SKP PRO lub ma wgrany na swoim komputerze program SKP PRO (wersja od 12.11.26 wzwyż). Użytkownicy
innych programów dla stacji mogą skorzystać z SKP PRO z ograniczonym dostępem, wpisywać i sprawdzać
w SKP PRO wszystkie badania techniczne z wynikiem negatywnym. W takim przypadku w administracji
programu SKP PRO należy wyłączyć automatyczną numerację przeprowadzanych badań technicznych i opłat
ewidencyjnych.
AKTUALIZACJA PAKIETU SKP PRO
www.stacja.com.pl/upgrades/upgrade.htm
Jak działa N-REJESTR?
Przy aktywnym połączeniu z internetem i włączonym trybie dostępu do N-REJESTRu (pkt. 58), po wykonaniu
badania technicznego zakończonego wynikiem negatywnym, nastąpi transmisja wyniku do bazy danych. Podczas
próby ponownej rejestracji tego samego pojazdu do badania <Początek F2>, po wpisaniu numeru VIN i naciśnięciu
klawisza <SZUKAJ>, po ok. 2-3 sekundach pojawi się okienko N-REJESTRu. Można również skorzystać z testowego
numeru VIN: TSMMAB35Z00000007. Wystarczy wpisać go w polu „Nr identyfikacyjny (VIN)” i nacisnąć klawisz
<SZUKAJ>
Kontakt na forum pozwoli na bieżącą wymianę poglądów w zakresie wdrożenia i działania N-REJESTRu.
Temat dostępny po zalogowaniu na www.forum.stacja.com.pl -> aktualizacje -> N-REJESTR

