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1. Tutorial - Import delegacji z GBOX Online
Jeśli posiadasz aplikację GBOX Online i program 4Trans zawierający moduł Rozliczenia możesz

włączyć mechanizm importowania delegacj i i odcinków zagranicznych z GBOX Online. Delegacje i

odcinki zagraniczne generowane są automatycznie na podstawie powiązanych obszarów oraz

miejsc przekroczenia granicy — więcej  w "pomocy aplikacj i GBOX Online".

Poradnik zawiera opis poszczególnych kroków jakie należy wykonać, aby skonfigurować

połączenie pomiędzy GBOX Online i 4Trans'em. W dalszej  części znajduje się opis importu

delegacj i do programu 4Trans.

Kilka istotnych uwag:

· dane do rozliczenia delegacj i w panelu GBOX Online generowane są tylko i wyłącznie dla
zakończonych delegacj i;

· dane do rozliczenia odcinków zagranicznych w panelu GBOX Online generowane są również dla
niezakończonych odcinków

· delegacj a rozpoczyna się po opuszczeniu przez samochód obszaru "miej sca delegacj i", a kończy się
po wj eździe do tego samego lub innego obszaru "miej sca delegacj i".

· delegacj e nie są widoczne w panelu GBOX Online - można zobaczyć j e w programie 4Trans po
uprzednim ich zaimportowaniu;

· delegacj a/odcinek zagraniczny w GBOX Online powiązana jest z samochodem (GBOX ID), a nie z
kierowcą — j eśli kierowca wróci do obszaru tzw. "miej sca delegacj i" innym środkiem transportu niż
samochód posiadaj ący urządzenie GBOX, to delegacj a nie zostanie zakończona.

· koniecznie zapoznaj  się z opisem konfigurowania delegacj i w pomocy GBOX Online.

� 

1.1. Konfiguracja połączenia

GBOX Online

W pierwszej  kolejności należy aktywować moduł delegacj i:

Aktywacja importu

1. W menu: 

§ Zarządzaj wybierz:  Delegacje i ryczałty (GBOX Online)

lub

§ Ustawienia -> Delegacje i ryczałty (GBOX Online Beta)

2. Zostanie wyświetlone okno konfiguracj i "krok po kroku", w którym należy postępować

https://online.gbox.pl/pomoc/?konfigurowanie_delegacji.htm
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zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych etapach.

Dla przypomnienia:

Bardzo ważnym etapem j est wyznaczenie miej sc rozpoczęcia/zakończenia delegacj i — bez nich
delegacj e nie będą generowane.
Po zakończeniu "konfiguracj i" można w dowolnym momencie dodać/edytować bądź usunąć "miej sca

delegacj i" — w menu: Zarządzaj wybierz:  Delegacje i ryczałty.

3. W ostatnim kroku panel GBOX Online wyświetli: hasło i login do 4Trans — można przejść

do konfiguracj i połączenia w programie 4Trans (opis poniżej ).

4Trans

Cała konfiguracja znajduje się w oknie ustawień programu:

Ustawienia

1. W menu: Dane podstawowe wybierz: Ustawienia, po otwarciu okna w zakładce: Główne

zaznacz pozycję: Współpraca GBOX Online.

2. Zaznacz opcję:  Włącz obsługę GBOX® Online.

3. Wprowadź Login i Hasło, które zostały utworzone w panelu GBOX Online — kliknij  .

Rys. Przykładowy Login i hasło do połączenia z GBOX Online.

4. Po udanym połączeniu kliknij :  — pobranie i przypisanie numerów GBOX
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ID do samochodów dostępnych w programie 4Trans. GBOX ID jest konieczny do

powiązania samochodu w GBOX Online z samochodem w programie 4Trans.

Numer GBOX ID nie zostanie pobrany j eśli w oknie edycj i danego samochodu pole GBOX ID j est j uż
wypełnione j akimikolwiek danymi.

Istniej e możliwość ręcznego dodania/zmiany numeru GBOX ID — otwórz do edycj i wybrany
samochód, a następnie przej dź do pola: GBOX ID w zakładce Dane podstawowe.

5. Przeglądnij  pozostałe ustawienia GBOX Online — w razie potrzeby zaznacz/odznacz

wybrane — opis ustawień znajduje się  w temacie: "[014] Ustawienia -> Główne ->

Współpraca GBOX Online".

6. Program jest gotowy do importowania delegacj i i odcinków zagranicznych — przejdź do

tematu: "Import delegacj i " lub "Import odcinków zagranicznych"

1.2. Import delegacji

Przed importem

1. Upewnij  się czy masz pobrane dni z karty kierowcy i/lub zeskanowane, kompletnie

wypełnione wykresówki (moduł TachoScan) w okresie, w którym chcesz importować

delegacje.

Jeśli brakuj e dni z karty kierowcy i/lub wykresówek lub ponadto nie wypełniono numeru
rej estracyj nego poj azdu na wykresówce to delegacj e zostaną tylko częściowo lub nie zostaną w ogóle
zaimportowane.

Import

Delegacje można zaimportować tylko w oknie "wykresu tygodniowego" lub "wykresu

miesięcznego". W obydwu oknach przebiega on tak samo, dlatego import zostanie pokazany

tylko na przykładzie wykresu tygodniowego.

1. W menu: Rozliczenia wybierz: [306] Wykres tygodniowy.

2. Zaznacz opcję: Kierowca, a następnie wybierz pracownika, dla którego będziesz

importował delegacje w dalszej  kolejności określ okres od-do wyświetlanych danych —

6
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najwygodniej  wybierz taki okres, aby zawierał się w nim przedział czasu importowanych

delegacj i, kliknij  .

3. W pasku narzędziowym wykresu tygodniowego kliknij : .

4. W nowym oknie (rys. poniżej ) wybierz okres, z którego chcesz zaimportować delegacje —

kliknij  .

Rys. Wybór okresu importowanych delegacj i.

5. Zakończenie procesu weryfikacj i/importu delegacj i zostanie potwierdzone informacją

wyświetloną w nowym oknie:

Rys. Podsumowanie importu.

6. Zaimportowane delegacje zostaną wyświetlone na wykresie w czerwonym kolorze —

podobnie jak delegacje utworzone przy pomocy "odpoczynków na bazie". Przekroczenia

granicy i noclegi zostaną automatycznie wyznaczone przez program.

Minimalne wynagrodzenie - inne kraj e:
Jeśli w ustawieniach programu zaznaczono opcj ę: W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i
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państwa docelowe -> z delegacji program automatycznie wstawi odcinki zagraniczne (na podstawie
przekroczeń granicy).

7. Przy pomocy "kółka" myszy lub przycisków ,  możesz przewijać

wykres tygodniowy w celu odnalezienia zaimportowanych delegacj i.

8. Zanim zapiszesz:

· przeglądnij  zaimportowane delegacje;

· państwo docelowe:

§ każda delegacja domyślnie zapisywana jest z "jednym" państwem docelowym;

§ jeśli w delegacji istnieją przekroczenia granicy tylko z jednym państwem zostanie ono

automatycznie ustawione jako państwo docelowe;

§ jeśli w delegacji istnieją przekroczenia granicy z wieloma państwami program nie ustawi

państwa docelowego — podczas zapisu takiej delegacji zostanie wyświetlone okno wyboru

państwa docelowego;

§ jeśli chcesz zmienić opcję "jednego" państwa docelowego na wiele państw docelowych musisz

dla takich delegacji zaznaczyć opcję: Wiele państw docelowych;

· ryczałty za nocleg — możesz automatycznie zweryfikować państwo noclegu z GBOX

Online (patrz na opis poniżej );

· opis pozostałych elementów generowania delegacj i na wykresach tygodniowym

i miesięcznym znajduje się w temacie: "Generowanie delegacj i w oknie wykresu

tygodniowego i miesięcznego";

9. Ostatnim krokiem jest zapis delegacj i: .

Weryfikacja państwa noclegu z GBOX Online

Proces weryfikacj i można uruchomić na dwa sposoby:

Przycisk: 

Sprawdza, w zależności od wybranego okresu, wszystkie (zapisane i niezapisane),

zaimportowane z GBOX Online, delegacje.

Podczas zapisu delegacji
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Warunkiem koniecznym j est, aby opcj a: Podczas zapisu weryfikuj państwo noclegu z GBOX

Online była  zaznaczona (menu:  Ustawienia).

Sprawdza tylko niezapisane, zaimportowane z GBOX Online, delegacje.

W obydwu przypadkach po zakończeniu weryfikacj i zostanie wyświetlone okno

zawierające listę noclegów, dla których państwo noclegu z programu 4Trans jest inne niż

zaimportowane z GBOX Online (rys. poniżej  - przykład).

Rys. Okno weryfikacj i państw noclegu.

W powyższym oknie możesz wybrać, które z państw (Państwo 4T lub Państwo GBOX)

przyjąć jako państwo noclegu.

Jeśli wybierzesz państwo noclegu = "Brak państwa" to po "zatwierdzeniu" program oprócz
wyświetlenia ostrzeżenia zapisze taką delegacj ę ze statusem: NIEROZLICZONA.

Program nie będzie powtórnie sprawdzał państw noclegu dla "zatwierdzonych" (widocznych)
w powyższym oknie noclegów.
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