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Přepočítání stavu tachometru
v nové knize jízd v Asistentu
V programu Asistent jsou k dispozici dvě verze knihy jízd: „původní“, kterou zde necháváme pouze z důvodu
kompatibility (možnosti prohlížet si dříve pořízená data) a „nová“, která proti té staré obsahuje řadu funkčních
vylepšení. A právě ta „nová“ nyní obsahuje i možnost přepočítat stav počítadla kilometrů tachometru a opravit
tak nesrovnalosti vzniklé dodatečným doplněním nebo vymazáním některé z existujících jízd.
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Jedním ze zásadních rozdílů, kterými se liší „původní“ a „nová“ kniha jízd je právě nutnost zadávat stav počítadla kilometrů. U „původní“ knihy jízd to bylo povinné, součástí každého zápisu byl stav počítadla na začátku
a na konci cesty. Tyto údaje byly klíčové a nešly změnit, protože každý následující zápis na ten předchozí
počítadlem navazoval. U „nové“ knihy jízd tato povinnost odpadla. Počítadlo tachometru není nutné vyplňovat,
stačí uvést jen datum cesty a ujetou vzdálenost.
Nová funkce přepočítání stavu tachometru přináší možnost dodatečného vypočítání nebo přepočítání počítadla v hotové knize jízd. Program projde všechny zápisy evidované v knize jízd, u prvního načte
startovní stav počítadla kilometrů, připočte ujetou vzdálenost a vypočítá koncový stav počítadla. Ten pak zapíše do další cesty na startovní stav, připočte ujetou vzdálenost a tak pořád dokola.

Přepočítání počítadla tachometru
Novou funkci najdete v aktualizačním menu „nové“ knihy jízd pod klávesou F7.

Jakmile ji stisknete, program se zeptá, jestli má zahájit přepočítání stavu tachometru. Pokud odpovíte Ano,
funkce se spustí a jakmile bude přepočet hotov, zobrazí se záznam o výsledku:
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Při výpočtu program postupuje podle pořadí zápisu jednotlivých jízd, tak jak jdou za sebou v aktualizačním
menu. Pokud narazíte na nesrovnalost, můžete ji napravit a potom funkci přepočtu spustit znovu. Počet opakování přepočítávání není nijak omezen.

