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Komputerowy System INFO-EKSPERT jest własnością firmy INFO-EKSPERT Spółka z o.o. 

Prawa autorskie  INFO-EKSPERT Spółka z o.o. Warszawa, grudzień 2000 r. 

Oznacza to, że Użytkownik po zawarciu umowy ze Spółką INFO-EKSPERT ma prawo do użytkowania tego 
programu według zasad zawartych w tekście umowy. 

 

Windows (2008, Vista, 7, 8, 10)
TM

 oraz Intel i Pentium, są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Ich użycie w niniejszej publikacji oraz programie ma na celu 
właściwą identyfikację przeznaczenia produktu. 

 

Wszelkie próby nieautoryzowanego powielania programu, baz danych i instrukcji obsługi, lub jakiejkolwiek 
ich części oraz próby ingerencji w program, będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i podlegać 
będą sankcjom zawartym w odpowiednich przepisach prawa. 

 

Informacje podane w niniejszej publikacji, a dotyczące programu, mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 
Niniejszą publikację zamknięto w sierpniu 2019 r.  

 

INFO-EKSPERT Spółka z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, bądź 
niezgodne z instrukcją obsługi i eksploatacji programu, użytkowanie materiałów, 
przekazanych na nośnikach, lub pobranych z serwisu internetowego http://www.info-
ekspert.com.pl  
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1 OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W 
INSTRUKCJI: 

Ikona Pole (kolumna, element) występuje przy przeglądaniu bazy danych i wykonywaniu wyceny: 

 – Samochodów osobowych 

 – Samochodów terenowych 

 – Przyczep kempingowych i lekkich 

 – Samochodów ciężarowych 

 – Samochodów dostawczych 

 – Samochodów dostawczych (na bazie osobowych) 

 – Motocykli 

 – Autobusów 

 – Naczep 

 – Przyczep 

 – Ciągników rolniczych 

 – Samochodów kempingowych 

 

Pozostałe oznaczenia: 

 - Opcja występuje tylko w jednostanowiskowej wersji programu System INFO-EKSPERT. 

  Opcja występuje tylko w serwerowej wersji programu System INFO-EKSPERT lub w wersji 
jednostanowiskowej w sieciowym trybie pracy. 

 - Element występuje przy wykonywaniu wyceny w Trybie ubezpieczeniowym 

 - Element występuje przy wykonywaniu wyceny w Trybie rzeczoznawcy 

 - Przycisk, opcja lub okno jest dostępne w programie System INFO-EKSPERT wyłącznie podczas 
dokonywania wyceny pojazdu spoza bazy.. 

 - pole (kolumna, element) występuje po wykupieniu modułu cen zakupu lub opis związany jest z 
modułem cen zakupu. 

 - Przycisk występuje w przypadku dołączenia do wyceny kalkulacji Audapad.  

 

[Przyciski] - oznaczenie przycisków występujących w programie 

 Nr marki  - oznaczenie pól występujących w programie 

| kolumna | - oznaczenie kolumn występujących w programie 

<Klawisze> - oznaczenie klawiszy klawiatury wykorzystywanych przez program 

menu - menu występujące na  Stronie głównej programu wyceny (opisanej w rozdziale 3.1) 
oraz w Głównym oknie wyceny (3.3) 

wyróżnienie - ważniejsze pojęcia użyte w tekście Instrukcji 

Nazwa okna - nazwa okna lub strony opisywanej w niniejszej instrukcji. Nazwa okna podkreślona 
oznacza, że zostało użyte hiperłącze do danej strony, tzn., że podczas przeglądania 
instrukcji na ekranie komputera po najechaniu kursorem myszki na Nazwę okna i 
kliknięciu, edytor tekstu wyświetli stronę z opisem wskazanego okna. 

Sekcja  nazwa sekcji okna bądź strony programu 

System INFO-EKSPERT – wyróżnienie nazwy programu. 
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Instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2005    
Fragment instrukcji odnoszący się bezpośrednio do opisywanego elementu programu (pola, przycisku, wartości). 
W Systemie INFO-EKSPERT dostępny w formie dodatkowego okienka uruchamianego przyciskiem oznaczonym ikoną  . 
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2 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH POJAZDÓW, ICH WARTOŚCI I 
WYPOSAŻENIA 

2.1 WSTĘP 

Dane w Systemie Info – Ekspert aktualizowane są w cyklu miesięcznym. Każda kolejna płyta zawiera dane 
z bieżącego miesiąca jak również dane archiwalne. Sposób instalacji danych został opisany w Instrukcji 
instalacji w rozdziale Instalacja danych.  

Bazy danych obejmują informacje techniczne i cenowe o większości pojazdów samochodowych, przyczep i 
naczep użytkowanych w Polsce. Zakres tej informacji obejmuje: 

 podstawowe dane techniczne (marka, model, wersja, rodzaj nadwozia, liczba drzwi, masy, wymiary oraz 
pojemności, rodzaje i moce silników, itp. Dla poszczególnych grup pojazdów, w sposób zróżnicowany, 
określane są najbardziej charakterystyczne parametry techniczne. 

 określenie kompletacji wyposażenia standardowego zgodnie z ofertą nowych pojazdów sprzedawanych 
w Polsce, 

 określenie kompletacji oraz ustalonej wskaźnikowo wartości wyposażenia dodatkowego (ponad 
standardowego) zgodnie z rzeczywistym poziomem cen i asortymentów fabrycznego wyposażenia, 
oferowanego przy sprzedaży nowych pojazdów w krajowej sieci sprzedaży. Kompletacja wyposażenia 
jest systematycznie gromadzona w bazie danych począwszy od 1996 roku. 

 średnie wartości rynkowe notowanych pojazdów, które odniesione do lat ich produkcji oraz przyjętych 
modelowych parametrów - tworzą średnie wartości rynkowe pojazdów bazowych, spełniających 
następujące kryteria: 

 wyposażonych standardowo, 

 w dobrym stanie technicznym, 

 posiadających aktualne dopuszczenie do ruchu, 

 o przebiegu zgodnym z przebiegiem normatywnym, ustalonym w oparciu o normatywne 
przebiegi roczne, 

 o średnim zużyciu ogumienia, 

 wprowadzonych do eksploatacji (zarejestrowanych po raz pierwszy) w maju roku zgodnego 
z rokiem produkcji. 

Baza zawiera następujące rodzaje pojazdów: 

 Samochody osobowych; 

 Motocykle; 

 Przyczepy kempingowe i lekkie ; 

 Samochody dostawcze (ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony); 

 Samochody ciężarowe (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) 

 Samochody terenowe; 

 Autobusy (powyżej 9 miejsc); 

 Ciągniki rolnicze; 

 Naczepy; 

 Przyczepy; 

 Samochody kempingowe  
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2.2 WYBÓR ROZDZIAŁU I MIESIĄCA KATALOGU 

Operacje takie jak otwieranie nowej wyceny, czy przeglądanie bazy pojazdów wymagają określenia, jakich 
danych będą one dotyczyć. Dlatego po wybraniu jednej z opcji: 

 Nowa wycena >... wskazanego pojazdu, 

 Nowa wycena >... na podstawie modelu z bazy, 

 Nowa wycena >... pojazdu spoza bazy, 

 Nowa wycena >... na podstawie kalkulacji AUDATEX 

lub po wybraniu opcji:  

 Dane >Bazy pojazdów  
zostaje wyświetlone okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu [Rys.  2-1], 

 Rys.  2-1 

Przed przystąpieniem do wyceny wartości rynkowej pojazdu bądź przeglądania samej bazy pojazdów, jeżeli 
nie jest widoczna tabela dostępnych rozdziałów z kolejnych miesięcy - konieczne jest wskazanie 
poprawnej lokalizacji danych w sekcji Źródło danych. Następnie w tabeli należy dokonać właściwego wyboru 
katalogu baz danych w zakresie miesiąca oraz rodzaju pojazdów przewidzianych do wyceny. 

Źródło danych 

Ta sekcja służy do wskazania lokalizacji bazy pojazdów. Dwie z lokalizacji określa użytkownik, trzecia 
dotyczy danych zapisanych w katalogu X:\Archiwum na płycie CD Komputerowego Systemu INFO -
 EKSPERT (gdzie X oznacza napęd CD.). 

 - kolor zielony przycisku sygnalizuje lokalizację bazy pojazdów, z której System INFO - EKSPERT 
pobiera dane. Jeżeli w sąsiadującym polu brakuje prawidłowo opisanej ścieżki dostępu, wówczas 
tabela rozdziałów i miesięcy jest nieaktywna. 

 – kolor czerwony przycisku sygnalizuje niewykorzystywaną przez program bazę danych 

 – pole ze ścieżką do katalogu zawierającego dane.  

 – przycisk otwiera standardowe okno systemu windows Wybór katalogu z danymi (opisane m.in. w 
rozdziale 2.2.1), które umożliwia wskazanie lokalizacji danych. 

 – umożliwia automatyczne odszukanie katalogu z danymi znajdującymi się na dysku lokalnym bądź na 
zamapowanym dysku innego komputera dostępnego w sieci. Po naciśnięciu przycisku program prosi 
o podanie oznaczenia dysku, który ma być przeszukany (domyślnie C:), a następnie po znalezieniu 
katalogu z danymi - otwiera go. W przypadku, gdy na dysku znajduje się więcej katalogów z danymi - 
program wyświetla Okno wyboru katalogu (opisane w rozdziale 2.2.1)  

 – usuwa zapisaną wcześniej ścieżkę dostępu. 

 – pole opisujące ścieżkę do katalogu zawierającego dane na płycie CD 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 10 - 

Tabela dostępnych rozdziałów 

W oknie, w sposób schematyczny pokazują się dostępne (w katalogu będącym aktualnym źródłem danych) 
rozdziały z kolejnych miesięcy. Rodzaje pojazdów opisane są słownie i za pomocą ikon. 

Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie kursorem lub myszą właściwego pola rozdziału. Wskazanie pola, 
które nie jest dostępne nie zmienia wyboru dokonanego poprzednio – po naciśnięciu przycisku 
[F5-Nr pojazdu], [F6-Rok, poj.], [F7-Marka, mod.], [F10-Okno danych] lub [OK]. program otworzy bazę 
określoną poprzez opis na dolnym panelu okna. 

Oznaczenie pól rozdziałów  

 – oznacza, że dane dotyczące konkretnej kategorii samochodów i wskazanego miesiąca są 

zainstalowane na dysku. 

 – granatowe tło informuje użytkownika, że dane można otworzyć, przejrzeć i dokonać wyceny. 

 – szare tło wskazuje, że dane są niedostępne. 

UWAGA! Uzyskanie chwilowego dostępu do określonego miesiąca danych odbywa się po wybraniu z menu 
Głównego okna programu opcji Dane > Kod aktywacji danych . Aktywacja odbywa się poprzez wpisanie 
kodu otrzymanego z INFO-EKSPERT. Kod jest aktywny do momentu zamknięcia programu. Po zamknięciu i 
uruchomieniu programu kod musi być wpisany ponownie. 

Przyciski i ich opis: 

 – <F5> – otwiera okno Szukaj pojazdu (patrz rozdział 2.3.1), w którym po wpisaniu 
numeru pojazdu (nr Info-Ekspert) można od razu uruchomić jego wycenę 

 – <F6> – otwiera okno Wyboru pojazdu (patrz rozdział 2.3.3) według marki, rocznika i 
pojemności 

 – <F7> – otwiera okno Wybór marki i modelu (patrz rozdział 2.3.5), a następnie po 
wybraniu modelu okno Wybór wersji i roku produkcji 

 – <F10> – otwiera okno Dane o pojazdach i ich wartościach, (patrz rozdział 2.3.7), 
które umożliwia przeglądanie bazy pojazdów 

 – <Enter> – akceptuje wybór odpowiedniego rozdziału, 

 – <Esc> – umożliwia rezygnację z wyboru 

2.2.1 OKNO WYBORU KATALOGU 

 Rys.  2-2 

Okno otwiera się, gdy dane na przeszukanym dysku, znajdują się w więcej, niż jednym katalogu. Ścieżki 
dostępu do wszystkich tych miejsc zostają wyświetlone w niniejszej tabelce. Użytkownik powinien wskazać 
odpowiadający mu katalog z danymi i nacisnąć jeden z przycisków: 

Przyciski i ich opis: 

 - przycisk zatwierdza dokonany wybór  

 - przycisk anuluje czynność wyszukania katalogu z danymi. 
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2.3 WYBÓR POJAZDU 

2.3.1 WYSZUKIWANIE POJAZDU WEDŁUG NUMERU INFO-EKSPERT 

 Rys.  2-3 

Numer INFO-EKSPERT to indywidualnie nadany dla każdego pojazdu niepowtarzalny numer, na który 
składa się numer marki oraz numer wersji modelu. I tak np. jeśli chcemy z bazy danych wyszukać pojazd: 
Renault Twingo 1.3 lim3 1239 ccm 40 kW, w pole  Nr marki  musimy wpisać numer 31, a  w pole 

 Nr wersji modelu  - 402  

Numer INFO-EKSPERT widoczny jest w trzech oknach programu:  

 na etapie wyboru pojazdu - w górnej części okna Dane o pojazdach i ich wartościach, (patrz rozdział 
2.3.7) oraz Wartości pojazdu (rozdział 2.3.2), a także 

 w trakcie wyceny pojazdu - na stronie [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (patrz rozdział 3.4) 

Jasnoczerwona tonacja pustych pól przypomina o konieczności ich wypełnienia Wpisanie numeru w 
odpowiednie pola oraz naciśnięcie przycisku [F10-OK] uruchomi natychmiastowe przeszukiwanie bazy 
danych. Następnie program wyświetli okienko z opisem wyszukanego pojazdu oraz zaproponuje jego 
wycenę. Naciśnięcie przycisku [Tak] uruchomi wycenę lub o ile baza danych zawiera ceny z różnych lat 
produkcji danego pojazdu - otworzy okno Wartości pojazdu (patrz rozdział 2.3.2), w którym dla każdego 
rocznika przypisana jest odpowiadająca mu wartość bazowa. 

Wyszukiwanie po numerze INFO-EKSPERT obejmuje wszystkie grupy pojazdów z całej bazy wybranego w 
oknie Wybór rozdziału i ... miesiąca katalogu. 

Opis przycisków 

 - <F10> - przycisk uruchamia przeszukiwanie bazy danych. Jeżeli któreś z pól pozostaje nie 
wypełnione, naciśnięcie przycisku uruchamia stosowny komunikat przypominający o 
konieczności podania brakujących numerów.  

 - <Esc> - przycisk anuluje czynność wyszukania pojazdu o zadanym numerze 
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2.3.2 WARTOŚCI POJAZDU 

 Rys.  2-4 

Wstęp 

Okno  umożliwia przeglądanie wartości bazowych pojazdu opisanego w górnym panelu. 

Opis górnego panelu okna 

Górna część okna zawiera: 

 z lewej strony ikonę rodzaju pojazdu, informację o miesiącu i roku aktywnej bazy pojazdów oraz numer 
Info-Ekspert wybranego pojazdu 

 z prawej strony miniaturka fotografii wybranego pojazdu (dwukrotne kliknięcie kursorem myszki w 
obszarze miniaturki otwiera dodatkowe okno podglądu zdjęć pojazdu.), 

 nad tabelą: opis pojazdu, którego wartości są wyświetlane 

Opis kolumn tabeli 

 – rok produkcji (litera N oznacza aktualną cenę nową, natomiast litera S ostatnią cenę nową z 
roku katalogu dla pojazdu nie będącego już w ofercie dealera). 

 – wartość rynkowa pojazdu - prezentowana jest:  

   – w złotych oraz 

   – w euro. 

  Program proponuje kurs waluty wykorzystywany do przeliczenia cen pojazdów nowych 
publikowanych przez dealerów w euro (lub innych obcych walutach). Po naciśnięciu przycisku 

Zastrzeżenie! 

Publikowane wartości bazowe stanowią niezależną ocenę INFO-EKSPERT jako wartości średnie pojazdów, na 
podstawie zgromadzonych danych na temat cen rynkowych.   
Potraktowanie opublikowanej wartości bazowej jako wartości rzeczywistej dla konkretnego pojazdu, może być 
dotknięte wadami ze względu na występujące znaczne rozbieżności cen rynkowych, trudności określenia wartości 
bazowej pojazdów nietypowych i pojazdów jednostkowo oferowanych w Polsce na rynku wtórnym oraz indywidualne 
cechy wycenianego pojazdu. 
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zmiany kursu [Kurs euro: ...] (widocznego nad nagłówkiem kolumny ‘Wartość’) otwiera się 
okienko, w którym użytkownik może zdefiniować inny kurs euro od proponowanego przez 
program.  
UWAGA !!! Wyświetlenie wartości pojazdów w euro nie jest możliwe dla katalogów z datą 
wcześniejszą niż styczeń 1999 roku. 

 – przebieg normatywny. 

Ograniczenie publikowania wartości niektórych pojazdów 

Od stycznia 2010 roku INFO-EKSPERT zaprzestał publikowania wartości bazowych dla niektórych, głównie 
starych pojazdów. Jest to podyktowane bardzo małą ilością ofert sprzedaży tych pojazdów na polskim rynku. 
Całkowite zaniechanie publikacji wartości dotyczy marek: Luaz, Nysa, RAV, Marua, Tarpan, Trabant, 
Wartburg, WAZ Oka oraz Wołga. Ponadto w następujących markach nie będą publikowane notowania 
następujących modeli: 

 Citroen - modele 2CV i Visa Diesel  

 Dacia - modele: 1210, 1310, 1325, 1410  

 Zaporożec ZAZ 968  

 Zastawa 1100  

W Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT (poza wersją INFO-AUTO) będą w dalszym ciągu dostępne 
dane techniczne tych pojazdów.  
Pozostawiamy możliwość wykonywania wycen takich pojazdów, ale tylko na podstawie wartości bazowych 
zaproponowanych i wprowadzonych do wyceny przez wyceniającego w oknie Katalogu wartości... (patrz 
rozdział 3.4.1). 

Opis przycisków dolnego panelu okna 

 
– <F2> – umożliwia drukowanie danych o wybranym pojeździe.  

 
– <F3> – otwiera okno Wyposażenie (patrz rozdział 2.7.1) zawierające listę wyposażenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego. W trakcie 
wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że wybrany pojazd 
nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je zbudować na 
podstawie Listy markowej (rozdz. 3.2.5) bądź Listy ogólnej (rozdz. 3.7.2).  
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 
– <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (rozdz. 2.8) zawierające szczegółową listę 

danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
– <F4> – uruchamia wycenę pojazdu o roku produkcji wskazanym w tabeli. 

 
– <F10> – zamyka okno. 
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2.3.3 WYBÓR POJAZDU 

 Rys.  2-5 

Wstęp 

Okno to pozwala na wyszukiwanie w kolejności: według marki, rocznika i pojemności pojazdu. Przed 
przystąpieniem do wyszukiwania należy wprowadzić te informacje w odpowiednie pola.   
Jeżeli więc zostanie wprowadzona marka pojazdu (np. BMW), rok produkcji (np. 2017) i przedział 
pojemności silnika ( np. 1400 - 1499) to po kliknięciu na przycisk [Modele] zostaną wyświetlone wszystkie 
pojazdy, charakteryzujące się tymi właśnie parametrami. 

Tabela okna posiada wbudowany mechanizm filtrowania.  
Po najechaniu kursorem myszki na nagłówek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagłówka) pojawia 
się przycisk oznaczony ikonką filtrowania . Naciśnięcie go powoduje rozwinięcie listy wszystkich 
wartości, jakie aktualnie (po uwzględnieniu zadanych wcześniej parametrów filtrowania) występują w 
wybranej kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. ‘ptaszkiem’ konkretnej pozycji na liście, w tabeli pojawią się 
tylko te wiersze, które zawierają w bieżącej kolumnie daną wartość. 

Uzupełnieniem opisanego powyżej mechanizmu jest umieszczenie, powyżej tabeli, panelu wyszukiwania, 
który pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie wierszy (filtrowanie tabeli) według zadanego fragmentu / 
fragmentów tekstu. Wyszukiwanie odbywa się po wszystkich kolumnach, także z wykorzystaniem tzw. 
metasymboli (%) oraz (_). 

Opis obiektów górnego panelu okna 

 
– otwiera okno Wybór marki (opisane w rozdziale 2.3.4), której określenie jest 

niezbędne dla skutecznego wyszukania pojazdu. Po zatwierdzeniu wybranej marki 
pojazdu, na omawianym przycisku pojawi się jej nazwa. 

 
– pole służące do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazującej się po kliknięciu kursorem myszki na strzałkę, znajdującą się po 
prawej stronie pola. 

 
–         – pole służące do wskazania z rozwijalnej listy zakresu 

pojemności silnika pojazdu szukanego w bazie danych. 

 
– panel wyszukiwania- umożliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

   – gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 
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 – naciśnięcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreślonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywrócenie wyświetlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 

 

– przycisk uruchamiający proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wcześniej 
parametrach. Jeżeli okaże się, że w bazie danych nie ma żadnego pojazdu, którego 
parametry odpowiadałyby zadanym przez użytkownika, na ekranie zostanie 
wyświetlony stosowny komunikat. 

Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki  /  znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej 
kolumny. Aby posortować dane jednocześnie po kilku kolumnach, należy ustawiać sortowanie z wciśniętym 
klawiszem [Shift]. 

 – model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych 

 –   

 –           - wersja pojazdu 

 –       – rodzaj nadwozia (rozdział 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w następującej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 –    – rodzaj nadwozia. 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla (rozdział 2.10) 

 –  – liczba cylindrów / cykl pracy silnika 

 –  – długość i szerokość pojazdu w ccm 

 –  – rodzaj ciągnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 –   – oznaczenie typu silnika 

 –    – rozstaw osi  
dla ciężarowych pojazdów 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciężarowych pojazdów 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 –         – pojemność skokowa silnika w ccm 

 –        – rodzaj skrzyni biegów podawana w następującej konwen- 
cji: symbol M - manualna, A – automatyczna oraz liczby przełożeń 

 –         – rodzaj napędu 

 –         – moc silnika w kW 

 –        – rodzaj paliwa:   
O - olej napędowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napęd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napęd hybrydowy (olej nap./elektr.)  
V - napęd elektryczny 

 –    – liczba osi pojazdu 

 –    – masa własna pojazdu 

 –   – zawieszenie osi pojazdu 
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 – okres produkcji. W kolumnie tej, dla ułatwienia identyfikacji typu pojazdu, zostały 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, którymi zaznaczono poszczególne wiersze 
zmieniają się w zależności od tego ile lat upłynęło od roku zakończenia produkcji 
pojazdu.  
Poniżej przykładowa tabelka dla bazy danych z 2012 roku:  

 
(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis przycisków dolnego panelu okna 

 

 - <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę wyposażenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je 
zbudować na podstawie Listy markowej (rozdz. 3.2.5) bądź Listy ogólnej (rozdz. 3.7.2).   
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(rozdz. 2.7.2). 

 - <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające szczegółową 

listę danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 - <F4> – uruchamia wycenę wskazywanego pojazdu 

 - <F8> – otwiera okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (patrz rozdział 2.2) umożliwiające 

zmianę katalogu danych, 

 - <Esc> – przerywa wyszukanie pojazdu. 

 - <F10> – zamyka okno. 

<Ctrl+M> – standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyświetlane w 
kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości z kW na KM (dane o 
mocy zmieniają kolor na niebieski). 
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2.3.4 WYBÓR MARKI 

 Rys.  2-6 

Okno to przedstawia pełną listę marek wybranego rodzaju pojazdu.  

Odnalezienie i zaznaczenie konkretnej marki może odbywać się poprzez pojedyncze kliknięcie kursorem 
myszki na jej nazwę lub poprzez wprowadzenie z klawiatury początkowych liter tejże nazwy - powoduje to 
ustawienie się kursora w tabeli na marce, której nazwa jest najbardziej zbliżona do wpisanego tekstu 

Dwukrotne kliknięcie myszką wskazanej marki, zatwierdzenie wyboru klawiszem <Enter>, lub kliknicie na 
przycisk [Wybierz] powoduje przejście do okna nadrzędnego. 

Opis przycisków  

 zaznaczanie/odznaczanie pozycji na liście marek; możliwe jest zaznaczenie jednej, kilku 
lub wszystkich marek. 

 - <Enter> - zatwierdza wybór. 

 - <Esc> - rezygnacja z wyboru 
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2.3.5 WYBÓR MARKI I MODELU POJAZDU 

 Rys.  2-7 

Okno to stanowi pierwszy etap wyszukiwania pojazdu. Górna część okna zawiera: 

 z lewej strony ikonę rodzaju pojazdu oraz informację o miesiącu i roku aktywnej bazy pojazdów 

 z prawej strony sekcję Filtrowanie służąca do zawężenia listy pojazdów wyświetlanych w tabeli. 

Opis kolumn tabel 

 – Kolumna zawierająca nazwy wszystkich marek pojazdów (występujących w bazie danych), 
zgodnych z wybranym wcześniej rodzajem pojazdu. Ikona wybranego rodzaju pojazdu 
znajduje się w lewym, górnym rogu okna.  
Odnalezienie i zaznaczenie konkretnej marki może odbywać się poprzez pojedyncze 
kliknięcie kursorem myszki na jej nazwę lub poprzez wprowadzenie z klawiatury 
początkowych liter tejże nazwy. Zarówno pierwszy jak i drugi sposób powoduje automatyczną 

aktualizację kolumny | model | tak, aby modele w niej umieszczone odnosiły się do wybranej 
marki.  
Dwukrotne kliknięcie myszką wskazanej marki lub zatwierdzenie tego wyboru klawiszem 
<Enter> powoduje przejście do wyboru modelu pojazdu. 

 – kolumna zawierająca listę modeli wybranej marki pojazdu.   
Odnalezienie i zaznaczenie konkretnego modelu może odbywać się poprzez pojedyncze 
kliknięcie kursorem myszki na jego nazwę, lub poprzez wprowadzenie z klawiatury 
początkowych liter tejże nazwy.   
Dwukrotne kliknięcie myszką wskazanego modelu lub zatwierdzenie tego wyboru klawiszem 
<Enter> działa tak samo jak przycisk [F7-Wersja]. 

 – W kolumnie tej, dla ułatwienia identyfikacji modelu pojazdu, zostały wskazane jego lata 
produkcji. Kolory, którymi zaznaczono poszczególne wiersze zmieniają się w zależności od 
tego ile lat upłynęło od roku zakończenia produkcji pojazdu.  
Poniżej przykładowa tabelka dla bazy danych z 2012 roku:  

 
(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu). 

Informacja zawarta w tabeli modeli może zostać posortowana. Kolumnę tabeli, po której mają być 
posortowane wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Wskazany nagłówek przyjmie 
kolor ciemnożółty  . Sortowanie zawsze przyjmuje kierunek rosnąco w dół. 
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Opis sekcji Filtrowanie 

Sekcja Filtrowanie służy do zawężenia listy pojazdów wyświetlanych w tabeli. 

 

 

 

 

 

Opis pozostałych elementów okna 

 - <F8> – otwiera okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umożliwiające zmianę katalogu danych, 

 - <F7> – po wybraniu modelu pojazdu można poprzez kliknięcie myszą na przycisk [Wersja] 
przejść do okna Wybór wersji i roku produkcji opisanego w rozdziale 2.3.6, 

 – umożliwia rezygnację z wyboru modelu i wersji pojazdu i powrót do okna nadrzędnego. 

 – po kliknięciu wskaźnikiem myszy na przycisk [OK] następuje powrót do okna nadrzędnego. 

Baza ustawi wtedy się na pierwszym pojeździe wskazanego modelu. 

2.3.6 WYBÓR WERSJI I ROKU PRODUKCJI 

 Rys.  2-8 

Okno to stanowi drugi, końcowy etap wyszukiwania pojazdu. Górna część okna zawiera: 

 z lewej strony umieszczona jest ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiącu i roku aktywnej bazy 
pojazdów 

  z prawej strony umieszczone są pola sygnalizujące markę i model wyszukiwanego pojazdu oraz rocznik 
(o ile został wybrany podczas filtrowania). Są to dane przeniesione wprost z poprzedniego okna Wybór 
marki i modelu pojazdu, (opisanego w rozdziale 2.3.5). 

Opis kolumn znajdujących się w tabeli wersji pojazdu 

Tabela przedstawia pełną listę wersji wybranego modelu pojazdu.  

Odnalezienie i zaznaczenie konkretnej wersji może odbywać się poprzez pojedyncze kliknięcie kursorem 
myszki na jej nazwę lub poprzez wprowadzenie z klawiatury początkowych liter tejże nazwy. Zarówno 
pierwszy jak i drugi sposób powoduje automatyczną aktualizację tabeli lat produkcji pojazdu tak, aby 
umieszczone w niej roczniki odnosiły się (dopasowane były, zostały) do wybranej wersji. 

Dwukrotne kliknięcie myszką wskazanej wersji lub zatwierdzenie tego wyboru klawiszem <Enter> powoduje 
przejście do tabeli lat produkcji pojazdu (tabeli roczników). 

<F4> Pole służące do wpisania z klawiatury dowolnego ciągu znaków w 
najlepszy sposób “pasującego” do wyszukiwanego modelu pojazdu. Np. 
wpisanie sekwencji “kat” spowoduje zawężenie listy modeli pojazdu tylko do 
tych, które w opisie modelu zawierają w dowolnym miejscu skrót “Kat” lub “kat”. 

<F5> Pole służące do wskazania rocznika. W tabeli wyświetlone zostaną tylko 
te modele, których lata produkcji zawierają wskazany rocznik. 
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Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę tabeli, po której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Wskazany nagłówek przyjmie kolor 
ciemnożółty  . Sortowanie zawsze przyjmuje kierunek rosnąco w dół.  

W tabeli znajdują się kolumny oznaczone skrótami: 

 –           - wersja pojazdu 

 –       – rodzaj nadwozia (rozdział 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w następującej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 –    – rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla (rozdział 2.10) 

 –  – liczba cylindrów / cykl pracy silnika 

 –  – długość i szerokość pojazdu w ccm 

 –  – rodzaj ciągnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 –   – oznaczenie typu silnika 

 –    – rozstaw osi  
dla ciężarowych pojazdów 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciężarowych pojazdów 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 –         – pojemność skokowa silnika w ccm 

 –        – rodzaj skrzyni biegów: podawana w następującej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A – automatyczna oraz liczby przełożeń 

 –         – rodzaj napędu 

 –         – moc silnika w kW 

 –        – rodzaj paliwa:   
O - olej napędowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napęd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napęd hybrydowy (olej nap./elektr.)  
V - napęd elektryczny 

 –    – liczba osi pojazdu 

 –    – masa własna pojazdu 

 –   – zawieszenie osi pojazdu 

Opis kolumn znajdujących się w tabeli roczników 

Tabela przedstawia listę lat produkcji wybranej wersji oraz odpowiadające jej bazowe wartości rynkowe 
pojazdów. Dwukrotne kliknięcie myszką na wskazany wiersz tabeli lub wybranie tego wiersza klawiszem 
<Enter> działa tak samo jak przycisk [F4-Wycena] lub [OK]. 

 - rok produkcji (litera N oznacza aktualną cenę nową, natomiast litera S ostatnią cenę nową 
z roku katalogu dla pojazdu nie będącego już w ofercie dealera) 

 - wartość rynkowa pojazdu - prezentowana jest:  
 w złotych oraz  
 w euro.   

Program proponuje kurs waluty wykorzystywany do przeliczenia cen pojazdów nowych 
publikowanych przez dealerów w euro (lub innych obcych walutach). Po naciśnięciu 

przycisku zmiany kursu [Kurs euro: ...] (widocznego nad nagłówkiem kolumny | Wartość |) 
otwiera się okienko, w którym użytkownik może zdefiniować inny kurs euro od 
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proponowanego przez program.  
UWAGA !!! Wyświetlenie wartości pojazdów w euro nie jest możliwe dla katalogów z datą 
wcześniejszą niż styczeń 1999 roku. 

 - przebieg normatywny. 

Opis przycisków: 

 

 - <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę wyposażenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je 
zbudować na podstawie Listy markowej (rozdz. 3.2.5)bądź Listy ogólnej (rozdz. 3.7.2).   
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 - <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające szczegółową 

listę danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 - <F4> – uruchamia wycenę wybranego pojazdu (przycisk jest widoczny, gdy program pracuje 

tylko w trybie wyceny, a nie przeglądania bazy pojazdów). 

 - <F8> – umożliwia powrót do okna  Wybór marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), 

 - <Esc> – przerywa wyszukiwanie pojazdu. 

 - <F10> – zatwierdza dokonany wybór pojazdu i powraca do okna Dane o pojazdach i ich 
wartościach (patrz rozdział 2.3.7). 

<Ctrl+M> – standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyświetlane w 
kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości z kW na KM (dane o 
mocy zmieniają kolor na niebieski). 
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2.3.7 DANE O POJAZDACH I ICH WARTOŚCIACH – PRZEGLĄDANIE BAZY 

Okno Wybór pojazdu do wyceny / Dane o pojazdach i ich wartościach [Rys.  2-9] jest odpowiednikiem 
książkowych wydań katalogów (Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe) i umożliwia przeglądanie bazy 
danych określonego rodzaju pojazdów z wybranego miesiąca. 

 Rys.  2-9 

Główne elementy okna  

 określenie miesiąca i roku aktywnej bazy pojazdów oraz określenie i ikona rodzaju pojazdów, 

 przycisk otwierający okno Szukaj pojazdu (patrz rozdział 2.3.1) ułatwiające szybkie wyszukanie 
konkretnego, znanego pojazdu wg jego numeru, Info-Ekspert indywidualnie nadanego dla każdego 
pojazdu zapisanego w bazie programu  

 przycisk [Wybierz markę] otwierający okno Wybór marki (patrz rozdział 2.3.4) pozwalające na wybór 
lub zmianę marki pojazdu 

 przycisk [moc w kW / moc w  KM] - standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy 
wyświetlane w kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości z kW na KM (dane o 
mocy zmieniają kolor na niebieski). 

 Filtrowanie tabeli na podstawie klasy i/lub roku produkcji pozwala na zawężenie wyświetlanej listy 
pojazdów  

 panel wyszukiwania 

 lista danych o pojazdach 

 pasek narzędzi umożliwiających uruchamianie głównych funkcji programu  

Filtrowanie listy pojazdów 

Filtrowanie służy do zawężenia listy pojazdów wyświetlanej w tabeli. Dostępne kryteria filtrowania mogą być 
zadane jednocześnie bądź tylko te, które użytkownik uzna za wystarczające do odnalezienia pojazdu. 
Filtrowanie działa wyłącznie po uprzednim wybraniu marki samochodu; nie można więc filtrować 
wszystkich pojazdów znajdujących się w bazie danych, a jedynie pojazdy jednej, określonej i wybranej 
wcześniej marki. Aby sekcja filtrowania odnosiła się do wszystkich marek zawartych w bazie danych, 
należy uprzednio, w oknie Wybór marki, kliknąć przycisk [+] (zaznacz wszystkie pozycje) – wówczas 
filtrowanie na podstawie zadanych kryteriów będzie obejmować wszystkie pojazdy danego rodzaju (np. 
osobowe, terenowe, ciężarowe, itd.), niezależnie od marki. 
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Tabela programu posiada wbudowany mechanizm filtrowania.  
Po najechaniu kursorem myszki na nagłówek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagłówka) pojawia 
się przycisk oznaczony ikonką filtrowania . Naciśnięcie go powoduje rozwinięcie listy wszystkich 
wartości, jakie aktualnie (po uwzględnieniu zadanych wcześniej parametrów filtrowania) występują w 
wybranej kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. ‘ptaszkiem’ konkretnej pozycji na liście, w tabeli pojawią się 
tylko te wiersze, które zawierają w bieżącej kolumnie daną wartość. 

Uzupełnieniem opisanego powyżej mechanizmu jest umieszczenie, powyżej tabeli, panelu wyszukiwania, 
który pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie wierszy (filtrowanie tabeli) według zadanego fragmentu / 
fragmentów tekstu. Wyszukiwanie odbywa się po wszystkich kolumnach, także z wykorzystaniem tzw. 
metasymboli (%) oraz (_). 

 
– panel wyszukiwania- umożliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu 

jego opisu. 

 – gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie 
wszystkich wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w 
dowolnej kolumnie wpisany tekst. 

 – naciśnięcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreślonej lupy 
lub klawisza <F12> powoduje przywrócenie wyświetlenia wszystkich 
wierszy tabeli. 

 

Dodatkowo można zawężać listę wyświetlanych danych poprzez wybór klasy i roku produkcji: 

 – klasa pojazdu 

 

– rocznik pojazdu 

Lista danych o pojazdach i ich wartościach 

Na liście tej ukazują się pojazdy odpowiadające wybranym wcześniej parametrom. Przy pomocy kursorów 
lub suwaka można w sposób szybki i dokładny znaleźć szukany pojazd, a następnie - po kliknięciu na 
odpowiedni przycisk - sprawdzić jego dane techniczne ([F5 - D.tech.]), ewentualne wyposażenie 
([F3 - Wypos.]) lub wartości bazowe ([F4 – Wart.]) w poszczególnych latach jego produkcji. 
Przycisk [F3 - Wypos.] jest aktywny jedynie, jeżeli dany pojazd posiada wyposażenie. 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki  /  znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej 
kolumny. Aby posortować dane jednocześnie po kilku kolumnach, należy ustawiać sortowanie z wciśniętym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglądania znajdują się następujące kolumny: 

 – model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych 

 –   

 –           - wersja pojazdu 

 –       – rodzaj nadwozia (rozdział 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w następującej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 –    – rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla (rozdział 2.10). 

 –  – liczba cylindrów / cykl pracy silnika 
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 –    – rozstaw osi  
dla ciężarowych pojazdów 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciężarowych pojazdów 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 –         – pojemność skokowa silnika w ccm 

 –        – skrzynia biegów: manualna bądź automatyczna 

 –         – rodzaj napędu 

 –         – moc silnika w kW 

 –        – rodzaj paliwa:   
O - olej napędowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napęd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napęd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 –    – liczba osi pojazdu 

 –    – masa własna pojazdu 

 –   – zawieszenie osi pojazdu 

 –   – oznaczenie typu silnika 

 –  – rodzaj ciągnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 –  – długość i szerokość pojazdu w ccm 

 – okres produkcji. W kolumnie tej, dla ułatwienia identyfikacji pojazdu, zostały 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, którymi zaznaczono poszczególne wiersze 
zmieniają się w zależności od tego ile lat upłynęło od roku zakończenia produkcji 
pojazdu.  
Poniżej przykładowa tabelka dla bazy danych z 2012 roku:  

 
(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis funkcji paska narzędzi: 

 - <F2> – umożliwia drukowanie danych o wybranym pojeździe  

 - <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę wyposażenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je 
zbudować na podstawie Listy markowej (rozdział 3.2.5) bądź Listy ogólnej (rozdział 3.7.2).   
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 - <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające szczegółową 

listę danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 - <F4> – otwiera okno Wartości pojazdu (patrz rozdział 2.3.2) zawierające wartości bazowe 

(także w walucie Euro) oraz przebiegi normatywne wskazanego pojazdu. 

 - <F6> – otwiera okno Wyboru pojazdu (opisane w rozdziale 2.3.3) według marki, rocznika i 

pojemności 
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 - <F7> – otwiera okno Wybór marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a następnie po 

wybraniu modelu okno Wybór wersji i roku produkcji (rozdział 2.3.6), 

 - <F8> – otwiera okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umożliwiające zmianę katalogu danych, 

 - <F9> – służy do porównania dwóch wybranych pojazdów w oknie Porównanie pojazdów ( 

opisanym w rozdziale 2.3.8), 

 - <F10> – zamyka okno. 

2.3.8 PORÓWNANIE POJAZDÓW 

 
Rys.  2-10 

Okno składa się z umieszczonych na czterech zakładkach następujących tabel: 

 listy danych technicznych,  

  wartości pojazdów ujętych według chronologicznego porządku kolejnych roczników wybranych 
pojazdów,  

 listy elementów wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego, 

 poglądowych fotografii (przód i tył) 

Użytkownik może wizualnie porównać dane czterech dowolnie wybranych pojazdów z bazy. Pojazdy do 
porównania mogą należeć do różnych rodzajów (np. przyczepa i naczepa), ale muszą być wybrane w 
ramach tego samego roku i miesiąca danych. Wiersze, w których dane dowolnych pojazdów różnią się, będą 
przez program wyróżnione kolorem żółtym .  

Do każdego pojazdu “przypisane” są przyciski: 

 
– uruchamia wycenę "przypisanego" do kolumny pojazdu z okna porównań. 

 
– usuwa "przypisany" do kolumny pojazd z okna porównań. 

 
– okres kompletacji wyposażenia. Stan przycisku może mieć formę: 

  
 

– nieaktywną, gdy brak jest wyposażenia w porównywanym 
pojeździe. 

  
 

– nieaktywną z wysarzonym opisem, gdy jest jeden okres 
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kompletacji. 

  
 

– aktywną z opisem, gdy dla pojazdu są co najmniej dwa okresy 
kompletacji - wówczas naciśnięcie przycisku otwiera okienko 
wyboru Okres kompletacji wyposażenia (patrz rozdział 2.7.2). 

Opis kolumn tabeli na zakładce  

 
– numer katalogowy wyposażenia 

 – litera  oznacza, że pozycja opisana w tym wierszu odnosi się do jednego 
pakietu elementów wyposażenia oferowanych łącznie. Na początku takiego 
wiersza umieszczony jest przycisk umożliwiający rozwinięcie listy elementów 
pakietu w zagnieżdżonej tabelce. Przycisk może przyjmować dwa stany: 

  – lista zwinięta - oznacza, że widoczny jest tylko wiersz z nazwą pakietu. 

  – lista rozwinięta informuje, że w „zagnieżdżonej” tabelce widoczne są 
wszystkie elementy pakietu. 

 
– numer katalogowy wyposażenia 

Pozostałe przyciski: 

 
– na zakładce  umożliwia prezentacje w wartościach brutto (z VAT-em) lub netto 

(bez VAT-u). 

 

– panel konfiguracji wydruku porównania pojazdów - umożliwia opcjonalne drukowanie 
wartości i informacji o wyposażeniu. 

 
– otwiera okno Podgląd wydruku (patrz rozdział 3.13.2), które umożliwia wydruk danych 

z trzech pierwszych zakładek: ,  i . 

 
– zamyka okno. 

 

2.4 WYBÓR POJAZDU NA PODSTAWIE KALKULACJI AUDATEX 

 Rys.  2-11 
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Wstęp 

Okno to pozwala na wyszukiwanie pojazdu na podstawie wskazanej kalkulacji Audatex. Po wybraniu 
kalkulacji Audatex (przycisk [^F3-Otwórz ...]) program automatycznie wybierze z bazy pojazdów modele 
pasujące do opisu pojazdu widocznego w górnej części okna. Identyfikacja w bazie Info-Ekspert odbywa się 

na podstawie parametrów wyszukiwania widocznych w oddzielnej sekcji. Pole  Rocznik ▼ musi być zawsze 

wypełnione, aby było możliwe wyszukanie listy pojazdów. Pozostałe pola (parametry) są uwzględniane w 
procesie wyszukiwania, o ile użytkownik oznaczy je znacznikiem zaznaczenia  , Po kliknięciu na przycisk 
[Znajdź pojazdy] zostanie zbudowana i wyświetlona lista pojazdów spełniających zadane kryteria. 

Domyślnie pojazd jest wyszukiwany w oparciu o kod Audatex – pole kod AX. Ustawienie znacznika 
zaznaczenia   przy polu Marka powoduje, że kod Audatex przestaje być uwzględniany przy wyszukiwaniu, 
a sposób wyszukiwania jest analogiczny jak w oknie Wyboru pojazdu (opisane w rozdziale 2.3.3). 

Wyświetlona lista pojazdów może zostać dodatkowo zawężona dzięki wbudowanemu w tabele programu 
mechanizmowi filtrowania : 
Po najechaniu kursorem myszki na nagłówek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagłówka) pojawia się 
przycisk oznaczony ikonką filtrowania . Naciśnięcie go powoduje rozwinięcie listy wszystkich wartości, 
jakie aktualnie (po uwzględnieniu zadanych wcześniej parametrów filtrowania) występują w wybranej 
kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. ‘ptaszkiem’ konkretnej pozycji na liście, w tabeli pojawią się tylko te wiersze, 
które zawierają w bieżącej kolumnie daną wartość. 

Jeżeli brakuje wyniku wyszukiwania lub jest on niesatysfakcjonujący, wówczas użytkownik może skorzystać 
ze standardowej drogi wyboru pojazdu naciskając przycisk [F7-Marka, mod.]. 

Obiekty związane z wyszukaniem kalkulacji Audatex 

 
– <Ctrl + F3> - uruchamia okno Otwieranie kalkulacji Audatex 

(patrz rozdział 2.4.1), które umożliwia wybór oraz dołączenie 
do wyceny konkretnej kalkulacji. 

 

– opis pojazdu odczytany z wybranej kalkulacji Audatex. 

 
– <Ctrl + F4> - podgląd pliku wydruku dołączonej kalkulacji Audatex. 

 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert 

 

– ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiącu i roku aktywnej bazy 
pojazdów. 

 
– marka wycenianego pojazdu. Kliknięcie na przycisk ze strzałką  po 

prawej stronie pola otwiera okno Wybór marki pozwalające na wybór 
jednej propozycji spośród wszystkich marek zawartych w bazie 
programu. 

 
– Kod Audatex pojazdu dla którego zostało wykonana kalkulacja Audatex. 

składający się z kodu marki, typu oraz kodu podtypu. Jeżeli w bazie 
Info-Ekspert odnalezienie pojazdu po pełnym kodzie Audatex nie jest 
możliwe, wówczas Identyfikacja modeli następuje bez uwzględnienia 
kodu podtypu - wtedy kod Audatex przyjmuje kolor czerwony. 

 
– pole do wpisania dowolnego fragmentu nazwy modelu bądź wersji 

szukanego pojazdu. 

 
–       - pole służące do wskazania z rozwijalnej listy liczby drzwi pojazdu 

szukanego w bazie danych. 

 
– pole służące do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazującej się po kliknięciu kursorem myszki na strzałkę , znajdującą się po 
prawej stronie pola. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi być wypełnione, aby było możliwe wyszukanie listy pojazdów. 
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–         - pojemność silnika pojazdu. 

 
–         - moc silnika pojazdu wyrażona w kW. 

 
– przycisk uruchamiający proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wcześniej 

parametrach. Jeżeli okaże się, że w bazie danych nie ma żadnego pojazdu, którego 
parametry odpowiadałyby zadanym przez użytkownika, na ekranie zostanie 
wyświetlony stosowny komunikat. 

 

Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki  /  znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej 
kolumny. Aby posortować dane jednocześnie po kilku kolumnach, należy ustawiać sortowanie z wciśniętym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglądania znajdują się następujące kolumny: 

 – model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych. 

 –   

 –            

 –       – rodzaj nadwozia (rozdział 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w następującej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 –    – rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla (rozdział 2.10). 

 –  – liczba cylindrów / cykl pracy silnika 

 –  – długość i szerokość pojazdu w ccm 

 –  – rodzaj ciągnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 –   – oznaczenie typu silnika 

 –    – rozstaw osi  
dla ciężarowych pojazdów 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciężarowych pojazdów 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 –         – pojemność skokowa silnika w ccm 

 –        – rodzaj skrzyni biegów podawana w następującej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A – automatyczna oraz liczby przełożeń. 

 –         – rodzaj napędu 

 –         – moc silnika w kW 

 –        – rodzaj paliwa  
O - olej napędowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napęd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napęd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 –    – liczba osi pojazdu 

 –    – masa własna pojazdu 
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 –   – zawieszenie osi pojazdu 

 – wartość pojazdu 

 – okres produkcji. W kolumnie tej, dla ułatwienia identyfikacji pojazdu, zostały 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, którymi zaznaczono poszczególne wiersze 
zmieniają się w zależności od tego ile lat upłynęło od roku zakończenia produkcji 
pojazdu.  
Poniżej przykładowa tabelka dla bazy danych z 2015 roku:  

(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis przycisków dolnego panelu okna 

 

– <Ctrl+B> – wciśnięcie przycisku włącza tryb wyceny spoza bazy w oparciu o podstawowe 
dane pojazdu zaimportowane z kalkulacji Audatex oraz dane z bazy INFO-EKSPERT 
dotyczące wskazanego w tabeli pojazdu. 

 

– <Ctrl+M> – standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyświetlane w 
kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości z kW na KM (dane o 
mocy zmieniają kolor na niebieski). 

 
– <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę 

wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je 
zbudować na podstawie Listy markowej (patrz rozdział 3.2.5) bądź Listy ogólnej (patrz 
rozdział 3.7.2).   
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 
– <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające 

szczegółową listę danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
– <F4> – uruchamia wycenę wskazanego pojazdu. 

 
– umośliwia otwarcie istniejącej wyceny zapisanej uprzednio i wyeksportowanej do systemu 

AudaNet. 

 
– wykorzystanie podstawowych danych z otwartej kalkulacji Audatex do przeprowadzenia 

wyceny pojazdu spoza bazy. 

 
– <F7> – otwiera okno Wybór marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a następnie po 

wybraniu modelu okno Wybór wersji i roku produkcji (rozdział 2.3.6). 

 
– <F8> – otwiera okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umożliwiające zmianę katalogu danych. 

 
– zamyka okno. 
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2.4.1 OTWIERANIE KALKULACJI AUDATEX 

 Rys.  2-12 

Wstęp 

Okno umożliwia wybór konkretnej kalkulacji Audatex oraz następnie dołączenie jej do wyceny za 
pośrednictwem jednego z okien:  

 Wybór pojazdu na podstawie kalkulacji Audatex oraz 

 Transfer danych z kalkulacji Audatex 

 
– data znajdująca się w tym polu służy do filtrowania listy 

kalkulacji jakie zostaną wyświetlone w oknie Wybór pojazdu  
na podstawie kalkulacji Audatex (po naciśnięciu przycisku [F3, F4 lub F5 - Otwórz]). Edycja daty odbywa 
się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po kliknięciu myszą na strzałkę 

 po prawej stronie pola.   
UWAGA! Data jest przez program zapamiętywana jako liczba dni (od dnia ‘daty’ do ‘dziś’). Domyślnym 
okresem jest wartość trzydziestu dni - oznacza to, że przy takim ustawieniu program będzie umieszczał na 
liście tylko kalkulacje wykonane do miesiąca wstecz. Wprowadzając własną datę użytkownik zadaje tym 
samym inny okres filtrowania. 

 – przycisk umożliwia ustawienie określonej przez zadaną datę liczby dni, jako domyślnego zakresu 
filtrowania kalkulacji Audatex;. Naciśnięcie przycisku i zatwierdzeniu wyświetlonego na ekranie 
komunikatu dla pustego pola daty powoduje, że domyślnie kalkulacje nie będą filtrowane po dacie 
wykonania. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie ustawionego uprzednio zakresu filtrowania po dacie wykonania 
kalkulacji. Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio została do danego pola przypisane jakaś domyślna 
wartość. 

 

Źródła kalkulacji Audatex 

 
– wskazanie, które źródła kalkulacji mają być dostępne w oknie 

(przynajmniej jedno z nich musi być zaznaczone). 
Dostęp do bazy programu AudaShare wymaga zainstalowania tego programu lokalnie na danym 
komputerze. System AudaNet jest dostępny przez Internet. Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje.. 
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Kalkulacja zapisana w pliku *.90 

 

– pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu 
zawierającego pliki kalkulacji napraw Audatex. 

Program domyślnie podaje katalog, który był wykorzystywany podczas poprzedniego uruchomienia 
Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. Ścieżkę dostępu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym. 
Wygodniej jest jednak użyć przycisku  znajdującego się po prawej stronie pola. Przycisk  otwiera 
standardowe okno systemu Windows do wyboru katalogu. 

 
– <F3> - Program na podstawie zawartości wskazanego katalogu buduje listę kalkulacji i 

wyświetla ją w oknie Wybór kalkulacji audatex, gdzie możliwy jest wybór oraz 
dołączenie do wyceny konkretnej kalkulacji. Zasady obsługi tego okna opisano na 
stronie Wybór z listy (patrz rozdział 3.14.8).  
W przypadku, gdy wcześniej nie wskazano katalogu z plikami kalkulacji program 
najpierw otworzy standardowe okno systemu Windows, w którym należy wskazać 
właściwy katalog.  

UWAGA! Informacje są przenoszone z plików o rozszerzeniu *.90. Jeżeli system Audatex nie tworzy takich 
plików, konieczny jest kontakt z firmą Audatex Polska Sp. Z o.o. w celu dokonania aktualizacji 
oprogramowania lub zmiany parametrów licencji. 

Kalkulacja z bazy programu AudaShare 

Komputerowy System INFO-EKSPERT automatycznie wykrywa fakt zainstalowania na komputerze 
programu AudaShare – jego brak powoduje, że opisywana sekcja będzie niewidoczna lub nieaktywna. 
Naciśnięcie przycisku [F4 - Otwórz] (<F4>) umożliwia odczyt kalkulacji zapisanych w bazie tego programiu. 

Źródłem kalkulacji może być:  

 podstawowa baza kalkulacji (Serwer), która fizycznie znajduje się na komputerze lokalnym lub innym 
komputerze pełniącym rolę serwera 

 dodatkowa baza kalkulacji (Aktówka) znajdująca się na komputerze lokalnym. 

 

 

– ustawienie źródła danych, z którego będą pobierane kalkulacje. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanej opcji (aktówka / serwer ), jako domyślnego źródła danych, z 
którego będą pobierane kalkulacje. Właściwą opcję można wybrać przy pomocy przycisku oznaczonego 

piktogramem . 

 
– nazwa użytkownika programu AudaShare, jeżeli jest podana to 

wyświetlane są wyłącznie kalkulacje tego użytkownika. 

 

– rozłączenie i ponowne nawiązanie połączenia z bazą programu 
AudaShare.  
Opcja ta została wprowadzona w związku z sygnalizowanym problemem 
braku widoczności na liście kalkulacji ostatnio wykonanej kalkulacji 
Audatex. Taka sytuacja może mieć miejsce przy równoczesnej pracy 
obydwu systemów. Naciśnięcie przycisku odświeżającego połączenie 
rozwiązuje ten problem. 

 
– <F4> - naciśnięcie przycisku powoduje odczytanie listy kalkulacji znajdujących się w 

bazie programu AudaShare i wyświetlenie jej w oknie Wybór kalkulacji audatex, gdzie 
możliwy jest wybór oraz dołączenie do wyceny konkretnej kalkulacji. Zasady obsługi 
tego okna opisano na stronie Wybór z listy (patrz rozdział 3.14.8).  

 

Kalkulacja z bazy programu AudaNet 

 

– parametry do filtrowania przy budowie listy kalkulacji. Górne pole 
umożliwia określenie jaki status maja mieć wyświetlane kalkulacje. 
Zaznaczenie dolnej opcji spowoduje, że wyświetlane będą jedynie 
kalkulacje, które zostały zaznaczone w odpowiednim oknie Systemu 
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AudaNet. 

 – system Audanet pozwala na dołączenie do sprawy załączników, w tym 
fotografii opisywanego pojazdu. Ustawienie tego przycisku w pozycji 
wciśniętej (z widoczną zieloną diodą) spowoduje, że po pobraniu danych 
o kalkulacji naprawy zostaną również pobrane fotografie (może to istotnie 
wydłużyć czas pobierania).   
Pole  Kategoria  określa rodzaj wczytywanych fotografii. 

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu przycisku [Wczytaj zdjęcia], jako domyślnego dla nowo 
tworzonych wycen. 

 

 

– login i nazwa użytkownika w Systemie AudaNet. Dla użytkownika 
programu serwerowego lub programu jednostanowiskowego 
znajdującego się na komputerze, do którego dostęp ma tylko jeden 
użytkownik, parę: login i hasło można bezpiecznie zapamiętać (przycisk 
[Zapamiętaj]). 

 
– <F5> - naciśnięcie przycisku spowoduje nawiązanie połączenia z serwerem systemu 

AudaNet, odczytanie listy kalkulacji danego użytkownika i wyświetlenie jej w oknie 
Wybór kalkulacji audatex, gdzie możliwy jest wybór oraz dołączenie do wyceny 
konkretnej kalkulacji. Zasady obsługi tego okna opisano na stronie Wybór z listy (patrz 
rozdział 3.14.8). 

 

 

 – otwiera okno Konfiguracji zdalnego połączenia (opisane poniżej) 
systemu AudaShare. Opcja ta jest dostępna tylko na komputerze, na 
którym NIE JEST zainstalowany program AudaShare. 

 
– <F10> - zamyka okno bez wczytania danych z kalkulacji Audatex. Ewentualna zmiana 

ustawień konfiguracyjnych zostanie zapamiętana. 

2.4.1.1 AudaShare – konfiguracja zdalnego połączenia 

 Rys.  2-13 

Opcja ta jest dostępna tylko na komputerze, na którym NIE JEST zainstalowany program AudaShare. 

Dane komputera, na którym jest zainstalowany program AudaShare 

 
– identyfikator komputera, na którym znajduje się baza programu 

AudaShare. 

 

– pełna nazwa pliku bazy kalkulacji AudaShare w ramach komputera, 
na którym ten plik się znajduje. 

Domyślnie jest to „C:\Audatex\AudaShare\Database\AudaShare.fdb”.  
Uwaga! Ten plik nie powinien być udostępniany w sieci i dlatego brak jest możliwości wskazania jego 
położenia za pomocą okienka systemowego. Jego pełną nazwę należy wpisać na podstawie lokalizacji 
odczytanej z komputera, na którym się on znajduje. 
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– sprawdzenie poprawności wprowadzonej konfiguracji. Jeżeli jest poprawna, to po 

uzyskania połączenia z bazą programu AudaShare zostanie wyświetlony stosowny 
komunikat. 
Uwaga! Komunikat o błędzie połączenia z bazą programu AudaShare nie musi oznaczać 
błędu konfiguracji. Źródłem błędu może być brak uprawnień lub zbyt restrykcyjne 
ustawienia zapory na komputerze z programem AudaShare. 

 
– zapisanie ustawień. W systemach Windows Vista i Windows 7 do wykonania tej operacji 

mogą być wymagane uprawnienia administracyjne. 

 
– rezygnacja z konfiguracji połączenia. 

 

 

2.5 WYBÓR POJAZDU NA PODSTAWIE KALKULACJI DAT 

 Rys.  2-14 

Wstęp 

Okno to pozwala na wyszukiwanie pojazdu na podstawie wskazanej kalkulacji DAT. Po wybraniu właściwej 
kalkulacji (przycisk [^F3-Plik DAT] lub ^[^F2-CalculatePro] program automatycznie wybierze z bazy 
pojazdów modele pasujące do opisu pojazdu widocznego w górnej części okna. 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert odbywa się na podstawie parametrów wyszukiwania widocznych w 

oddzielnej sekcji. Pola  Marka ▼ oraz  Rocznik ▼ muszą być zawsze wypełnione, aby było możliwe 

wyszukanie listy pojazdów. Pozostałe pola (parametry) są uwzględniane w procesie wyszukiwania, o ile 
użytkownik oznaczy je znacznikiem zaznaczenia  , Po kliknięciu na przycisk [Znajdź pojazdy] zostanie 
zbudowana i wyświetlona lista pojazdów spełniających zadane kryteria. 

Wyświetlona lista pojazdów może zostać dodatkowo zawężona dzięki wbudowanemu w tabele programu 
mechanizmowi filtrowania : 
Po najechaniu kursorem myszki na nagłówek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagłówka) pojawia się 
przycisk oznaczony ikonką filtrowania . Naciśnięcie go powoduje rozwinięcie listy wszystkich wartości, 
jakie aktualnie (po uwzględnieniu zadanych wcześniej parametrów filtrowania) występują w wybranej 
kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. ‘ptaszkiem’ konkretnej pozycji na liście, w tabeli pojawią się tylko te wiersze, 
które zawierają w bieżącej kolumnie daną wartość. 

Jeżeli brakuje wyniku wyszukiwania lub jest on niesatysfakcjonujący, wówczas użytkownik może skorzystać 
ze standardowej drogi wyboru pojazdu naciskając przycisk [F7-Marka, mod.]. 
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Miejsce przechowywania kalkulacji DAT 

 
– pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu zawierającego 

kalkulacje naprawy wykonane programem DAT. Program domyślnie 
podaje katalog, który był wykorzystywany podczas poprzedniego 
uruchomienia Systemu INFO-EKSPERT. Ścieżkę dostępu można 
wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć 
przycisku  znajdującego się po prawej stronie pola. Przycisk  
otwiera standardowe okno systemu windows Katalog systemu 
DAT. 

 
– informacja w polu oznacza datę najstarszej kalkulacji, która zostanie 

umieszczona na liście w oknie Wybór kalkulacji DAT . Edycja daty 
odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to 
zostaje otwarte po kliknięciu myszą na strzałkę  po prawej stronie 
pola.   
UWAGA! Data jest przez program zapamiętywana jako liczba dni 
(od dnia ‘daty’ do ‘dziś’). Domyślnym okresem jest wartość 
trzydziestu dni - oznacza to, że przy takim ustawieniu program 
będzie umieszczał na liście tylko kalkulacje wykonane do miesiąca 
wstecz. Wprowadzając własną datę użytkownik zadaje tym samym 
inny okres filtrowania. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanej daty, jako wartości 
domyślnej liczby ostatnich dni, w których wykonane zostały 
kalkulacje DAT. Przy otwieraniu nowej wyceny wartość ta 
przeliczona na nową datę zostanie automatycznie wpisana w 
polu. Jeżeli zaś pole to będzie puste, po naciśnięciu przycisku i 
zatwierdzeniu wyświetlonego na ekranie komunikatu do 
wybranego pola nie będzie przypisana żadna domyślna wartość 
określająca okres filtrowania kalkulacji. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie ustawionej uprzednio jako 
wartości domyślnej - liczby ostatnich dni, w których wykonane 
zostały kalkulacje DAT. Przycisk działa tylko wtedy, gdy 
uprzednio została do danego pola przypisane jakaś domyślna 
wartość. 

 
– <Ctrl + F3> – otwiera okno z zapisaną lokalnie, listą kalkulacji napraw wykonanych w 

systemie DAT i umożliwia wybór jednej z nich. Zasady obsługi tego okna opisano na 
stronie Wybór z listy (patrz rozdział 3.14.8). Jeżeli wcześniej nie została wskazana 
żadna lokalizacja katalogu z kalkulacjami napraw wykonanymi w systemie DAT, 
program najpierw otworzy standardowe okno systemu Windows, w którym należy 
wskazać właściwy katalog. 

 
– <Ctrl + F2> – otwiera okno Logowania do serwera DAT i umożliwia dostęp do, 

zapisanej na koncie użytkownika, listy kalkulacji napraw wykonanych w systemie 
DAT. 

 

 

– opis pojazdu odczytany z wybranej kalkulacji DAT. 

 
– <Ctrl + F4> - podgląd pliku wydruku dołączonej do kalkulacji DAT. 

 
– <Ctrl + F5> - podgląd pliku wydruku kalkulacji zoptymalizowanej. 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert 

 

– ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiącu i roku aktywnej bazy 
pojazdów. 

 
– marka wycenianego pojazdu. Kliknięcie na przycisk ze strzałką  po 

prawej stronie pola otwiera okno Wybór marki pozwalające na wybór 
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jednej propozycji spośród wszystkich marek zawartych w bazie 
programu. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi być wypełnione, aby było możliwe wyszukanie listy pojazdów. 

 
– model pojazdu. 

 
– wersja pojazdu. 

 
–       - pole służące do wskazania z rozwijalnej listy liczby drzwi pojazdu 

szukanego w bazie danych. 

 
– pole służące do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazującej się po kliknięciu kursorem myszki na strzałkę , znajdującą się po 
prawej stronie pola. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi być wypełnione, aby było możliwe wyszukanie listy pojazdów. 

 
– pole służące do wskazania z rozwijalnej listy rodzaju paliwa 

 
–         - pojemność silnika pojazdu. 

 
–         - moc silnika pojazdu wyrażona w kW. 

 
–        - rodzaj skrzyni biegów podawana w następującej konwencji:   

symbol M - manualna, A - automatyczna 

 
– przycisk uruchamiający proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wcześniej 

parametrach. Jeżeli okaże się, że w bazie danych nie ma żadnego pojazdu, którego 
parametry odpowiadałyby zadanym przez użytkownika, na ekranie zostanie 
wyświetlony stosowny komunikat. 

Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki  /  znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej 
kolumny. Aby posortować dane jednocześnie po kilku kolumnach, należy ustawiać sortowanie z wciśniętym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglądania znajdują się następujące kolumny: 

 – model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych. 

 –   

 –            

 –       – rodzaj nadwozia (rozdział 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w następującej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 –    – rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla (rozdział 2.10). 

 –  – liczba cylindrów / cykl pracy silnika 

 –  – długość i szerokość pojazdu w ccm 

 –  – rodzaj ciągnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 –   – oznaczenie typu silnika 

 –    – rozstaw osi  
dla ciężarowych pojazdów 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciężarowych pojazdów 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 
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 –         – pojemność skokowa silnika w ccm 

 –        – rodzaj skrzyni biegów podawana w następującej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A – automatyczna oraz liczby przełożeń. 

 –         – rodzaj napędu 

 –         – moc silnika w kW 

 –        – rodzaj paliwa  
O - olej napędowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napęd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napęd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 –    – liczba osi pojazdu 

 –    – masa własna pojazdu 

 –   – zawieszenie osi pojazdu 

 – wartość pojazdu 

 – okres produkcji. W kolumnie tej, dla ułatwienia identyfikacji pojazdu, zostały 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, którymi zaznaczono poszczególne wiersze 
zmieniają się w zależności od tego ile lat upłynęło od roku zakończenia produkcji 
pojazdu.  
Poniżej przykładowa tabelka dla bazy danych z 2015 roku:  

(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis przycisków dolnego panelu okna 

 

– <Ctrl+B> – wciśnięcie przycisku włącza tryb wyceny spoza bazy w oparciu o podstawowe 
dane pojazdu zaimportowane z kalkulacji DAT oraz dane z bazy INFO-EKSPERT 
dotyczące wskazanego w tabeli pojazdu. 

 

– <Ctrl+M> – standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyświetlane w 
kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości z kW na KM (dane o 
mocy zmieniają kolor na niebieski). 

 
– <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę 

wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je 
zbudować na podstawie Listy markowej (patrz rozdział 3.2.5) bądź Listy ogólnej (patrz 
rozdział 3.7.2).   
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 
– <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające 

szczegółową listę danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
– <F4> – uruchamia wycenę wskazanego pojazdu. 

 
– wykorzystanie podstawowych danych z otwartej kalkulacji DAT do przeprowadzenia 

wyceny pojazdu spoza bazy. 

 
– <F7> – otwiera okno Wybór marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a następnie po 
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wybraniu modelu okno Wybór wersji i roku produkcji (rozdział 2.3.6). 

 
– <F8> – otwiera okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umożliwiające zmianę katalogu danych. 

 
– zamyka okno. 

 

2.5.1 LOGOWANIE (DO SERWERA DAT) 

 Rys.  2-15 

Parametry logowania do DAT 

 

– dane autoryzujące użytkownika do serwera DAT. 

 

– przycisk umożliwiający zapamiętanie danych autoryzacyjnych na koncie 
użytkownika. Są one zapamiętywane w ramach danych użytkownika 
Systemu Info - Ekspert, przy czym hasło jest dodatkowo szyfrowane. 

 
– otwiera okno, z zapisaną na serwerze DAT, listą kalkulacji napraw i 

umożliwia wybór jednej z nich. Zasady obsługi tego okna opisano na 
stronie Wybór z listy. 

 
– zamyka okno bez inicjacji procesu logowania do serwera DAT. 
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2.6 WYBÓR POJAZDU NA PODSTAWIE ZDJĘCIA DOWODU REJESTRACYJNEGO 

 Rys.  2-16 

Wstęp 

Okno to pozwala na otwarcie wyceny na podstawie skanu lub zdjęcia kodu QR, który znajduje się na 
ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego. 

 Rys.  2-17 

Program, po wskazaniu takiego zdjęcia (przycisk [F3 – Otwórz]), dekoduje informacje zawarte w kodzie QR 
(praktycznie wszystkie informacje znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym) i na ich podstawie stara się 
stworzyć listę pojazdów maksymalnie dopasowanych do odczytach danych. 

Wyświetlona lista pojazdów może zostać dodatkowo zawężona dzięki wbudowanemu w tabele programu 
mechanizmowi filtrowania: 

Po najechaniu kursorem myszki na nagłówek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagłówka) pojawia się 
przycisk oznaczony ikonką filtrowania  . Naciśnięcie go powoduje rozwinięcie listy wszystkich wartości, 
jakie aktualnie (po uwzględnieniu zadanych wcześniej parametrów filtrowania) występują w wybranej 
kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. ‘ptaszkiem’ konkretnej pozycji na liście, w tabeli pojawią się tylko te wiersze, 
które zawierają w bieżącej kolumnie daną wartość. 

Odczytane z dowodu parametry pojazdu są przepisywane do poszczególnych pól w sekcji Identyfikacja w 

bazie INFO-EKSPERT. W przypadku, gdy nie uda się znaleźć pasującego pojazdu lub gdy żaden ze 
znalezionych pojazdów nie jest właściwy, można: 

 zmodyfikować wartości pól w sekcji Identyfikacja w bazie INFO-EKSPERT  

 zrezygnować z uwzględniania niektórych pól przy wyszukiwaniu, poprzez odpowiednie ustawienie 
znaczników zaznaczenia. 

i ponowić wyszukiwanie przyciskiem [Znajdź pojazdy]. 
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Domyślnie, w pierwszej kolejności, pojazd jest wyszukiwany w oparciu o pole  Marka CPK  (odczytane 

z dowodu) Odznaczenie znacznika zaznaczenia  przy polu  Marka CPK  powoduje, że marka z bazy CEPiK 
przestaje być uwzględniana przy wyszukiwaniu, a sposób wyszukiwania jest analogiczny jak w oknie 
Wyboru pojazdu (opisane w rozdziale 2.3.3). 

Jeżeli wynik wyszukiwania jest niesatysfakcjonujący, wówczas użytkownik może skorzystać ze standardowej 
drogi wyboru pojazdu naciskając przycisk [F7 Marka, model]. 

Wycena wskazanego pojazdu otwarta przyciskiem [F4 – Nowa wycena] będzie zawierać wszystkie dane 
odczytane z dowodu rejestracyjnego, które są obsługiwane w programie. Pełną listę odczytanych danych 
można obejrzeć w oknie podglądu otwieranym przyciskiem [^F4 – Podgląd]. 

Obiekty związane z otwarciem skanu / zdjęcia kodu QR 

 

– pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu zawierającego 
zdjęcia (skany) dowodu rejestracyjnego pojazdu obejmujące 
kody QR. Ścieżkę dostępu można wpisać ręcznie w polu 
edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć przycisku ze strzałką 

 znajdującego się po prawej stronie pola. Przycisk otwiera 
standardowe okno wyboru katalogu systemu Windows.  

 
– <Ctrl + F3> - otwiera okno wyboru pliku graficznego zawierającego kod QR 

 

– opis pojazdu odczytany z wybranego pliku graficznego 

 
– <Ctrl + F4> - podgląd kompletu rozkodowanych danych 

 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert 

 

– ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiącu i roku aktywnej bazy 
pojazdów. 

 
– marka pojazdu odczytana z rozkodowanego z pliku graficznego 

(zgodna z bazą CEPiK) 

 
– marka wycenianego pojazdu zgodna z bazą pojazdów INFO-

EKSPERT. Kliknięcie na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola 
otwiera okno Wybór marki pozwalające na wybór jednej propozycji 
spośród wszystkich marek zawartych w bazie programu. 

 
– model pojazdu. 

 
– wersja pojazdu. 

 
– pole służące do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazującej się po kliknięciu kursorem myszki na strzałkę , znajdującą się po 
prawej stronie pola. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi być wypełnione, aby było możliwe wyszukanie listy pojazdów. 

 
– pole służące do wskazania z rozwijalnej listy rodzaju paliwa. 

 
– pojemność silnika pojazdu. 

 
– moc silnika pojazdu wyrażona w kW. 

 
– liczba miejsc siedzących. 

 
– przycisk uruchamiający proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wcześniej 

parametrach. Jeżeli okaże się, że w bazie danych nie ma żadnego pojazdu, którego 
parametry odpowiadałyby zadanym przez użytkownika, na ekranie zostanie 
wyświetlony stosowny komunikat. 
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Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki  /  znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej 
kolumny. Aby posortować dane jednocześnie po kilku kolumnach, należy ustawiać sortowanie z wciśniętym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglądania znajdują się następujące kolumny: 

 – model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych. 

 –   

 –            

 –       – rodzaj nadwozia (rozdział 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w następującej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 –    – rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla (rozdział 2.10). 

 –  – liczba cylindrów / cykl pracy silnika 

 –  – długość i szerokość pojazdu w ccm 

 –  – rodzaj ciągnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 –   – oznaczenie typu silnika 

 –    – rozstaw osi  
dla ciężarowych pojazdów 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciężarowych pojazdów 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 –         – pojemność skokowa silnika w ccm 

 –        – rodzaj skrzyni biegów podawana w następującej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A – automatyczna oraz liczby przełożeń. 

 –         – rodzaj napędu 

 –         – moc silnika w kW 

 –        – rodzaj paliwa  
O - olej napędowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napęd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napęd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 –    – liczba osi pojazdu 

 –    – masa własna pojazdu 

 –   – zawieszenie osi pojazdu 

 – wartość pojazdu 

 – okres produkcji. W kolumnie tej, dla ułatwienia identyfikacji pojazdu, zostały 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, którymi zaznaczono poszczególne wiersze 
zmieniają się w zależności od tego ile lat upłynęło od roku zakończenia produkcji 
pojazdu.  
Poniżej przykładowa tabelka dla bazy danych z 2015 roku:  
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(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

 

Opis przycisków dolnego panelu okna 

 

– <Ctrl+B> – wciśnięcie przycisku włącza tryb wyceny spoza bazy w oparciu o podstawowe 
dane pojazdu odczytane z dowodu rejestracyjnego (po zdekodowaniiu kodu QR) oraz dane 
z bazy INFO-EKSPERT dotyczące wskazanego w tabeli pojazdu. 

 

– <Ctrl+M> – standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyświetlane w 
kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości z kW na KM (dane o 
mocy zmieniają kolor na niebieski). 

 
– <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę 

wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je 
zbudować na podstawie Listy markowej (patrz rozdział 3.2.5) bądź Listy ogólnej (patrz 
rozdział 3.7.2).   
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 
– <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające 

szczegółową listę danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
– <F4> – uruchamia wycenę wskazanego pojazdu. 

 
– wykorzystanie podstawowych danych z otwartej kalkulacji Audatex do przeprowadzenia 

wyceny pojazdu spoza bazy. 

 
– <F7> – otwiera okno Wybór marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a następnie po 

wybraniu modelu okno Wybór wersji i roku produkcji (rozdział 2.3.6). 

 
– <F8> – otwiera okno Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umożliwiające zmianę katalogu danych. 

 
– zamyka okno. 
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2.7 WYPOSAŻENIE I OKRES (JEGO) KOMPLETACJI 

2.7.1 OKNO LISTY WYPOSAŻENIA  

 Rys.  2-18 

Wyświetlana w oknie listy wyposażenia obejmują elementy dostępnego wyposażenia: 

 standardowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego oraz 

 dodatkowo oferowanego (nie zamontowanego) . 

Okno służy jedynie do przeglądania w/w list - użytkownik nie ma możliwości ingerencji w zmianę jej 
zawartości.  

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę tabeli, po której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Wskazany nagłówek przyjmie kolor 
ciemnożółty . Sortowanie zawsze przyjmuje kierunek rosnąco w dół. Domyślnie lista elementów 
posortowana jest alfabetycznie. 

  
 

 

 

 

Opis kolumn tabeli 

 – numer katalogowy 

 – litera  oznacza, że pozycja opisana w tym wierszu odnosi się do pakietu 
elementów wyposażenia oferowanych łącznie. Na początku takiego wiersza 
umieszczony jest przycisk umożliwiający rozwinięcie listy elementów pakietu 
w zagnieżdżonej tabelce. Przycisk może przyjmować dwa stany: 

  – lista zwinięta - oznacza, że widoczny jest tylko wiersz z nazwą pakietu. 

  – lista rozwinięta informuje, że w „zagnieżdżonej” tabelce widoczne są 
wszystkie elementy pakietu. 

 – nazwa elementu wyposażenia 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 43 - 

 – procent, o jaki dany element wyposażenia dodatkowego podnosi wartość 
pojazdu nowego (tylko dla wyposażenia dodatkowego). 

Opis działania przycisków: 

 – <Alt+S> – wybór listy wyposażenia standardowego 

 – <Alt+D> – wybór listy wyposażenia dodatkowo oferowanego 

 – <Alt+O> – przycisk umożliwia przejście do okna Okres kompletacji 

wyposażenia (opisanego w rozdziale 2.7.2). 

 - <F2> – umożliwia wydruk listy wyposażenia wybranego pojazdu. 

 - <F4> – uruchamia wycenę pojazdu zgodnego z opisem na górnym panelu okna. 

 – powrót do okna nadrzędnego 

2.7.2 OKRES KOMPLETACJI WYPOSAŻENIA 

 Rys.  2-19 

Zdarza się, że dla danego pojazdu, w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd 
otrzymuje różny komplet wyposażenia zarówno standardowego jak i dodatkowego. Niniejsze okno służy do 
wyboru jednego z takich okresów kompletacji lub zmiany poprzednio dokonanego wyboru. Okresy produkcji 
obejmujące czasowo rok produkcji wybranego pojazdu zaznaczone są kolorem niebieskim. 

W górnym panelu okna znajduje się opis wybranego pojazdu, dla którego zdefiniowano wyświetlone okresy 
kompletacji wyposażenia. 

Opis działania przycisków: 

 - <F4> – uruchamia wycenę pojazdu zgodnego z opisem na górnym panelu okna. 

 - <Enter> – przycisk zatwierdza dokonany wybór i powoduje przejście do okna Wyposażenie 

(opisanego w rozdziale 2.7.1) 

 - <Esc> – umożliwia rezygnację z wyboru 
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2.8 DANE TECHNICZNE POJAZDU 

 Rys.  2-20 

W oknie wyświetlana jest lista danych technicznych. Dane mają charakter informacyjny. 

Opis działania przycisków: 

 – <F3> – otwiera okno Wyposażenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierające listę wyposażenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten może być nieaktywny, co sygnalizuje, że pojazd 
zaznaczony na ‘Liście danych o pojazdach i ich wartościach’ nie posiada kompletacji 
wyposażenia i w trakcie wyceny trzeba będzie je zbudować na podstawie Listy markowej 
(patrz rozdział 3.2.5) bądź Listy ogólnej (patrz rozdział 3.7.2).  
Jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

 – <F4> – uruchamia wycenę wybranego pojazdu (przycisk jest widoczny, gdy program pracuje 

tylko w trybie wyceny, a nie przeglądania bazy pojazdów). 

 – <F4> – otwiera okno Wartości pojazdu (patrz rozdział 2.3.2) zawierające wartości bazowe 

(także w walucie Euro) oraz przebiegi normatywne wskazanego pojazdu. 

 – <F10> – powrót do okna nadrzędnego, czyli do tego, z poziomu którego zostało wywołane 

okno Dane techniczne pojazdu. 
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2.9 RODZAJE NADWOZIA (ZABUDOWY) 

Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie oznaczenia literowe nadwozi ujęte w bazach pojazdów Systemu 
Info-Ekspert. 

Dla nadwozi liczba drzwi oraz liczba miejsc jest podawana w następującej konwencji:  
Symbol_nadwozia liczba_drzwi / liczba_miejsc  
Symbol_nadwozia liczba_drzwi / liczba_miejsc_ogółem / liczba_miejsc_siedzących (dla nadwozi autobusów) 

Przykłady (Sn - symbol nadwozia):  

Symbol Nadwozie 

  Sn5/8 nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe 

  Sn5 nadwozie 5-drzwiowe 

  Sn /8 nadwozie 8-osobowe 

A
u
to

b
u
s
y
 

Sn4/16/16 nadwozie 4-drzwiowe, 16-osobowe (w tym 16 miejsc siedzących) 

Sn2/44/28 nadwozie 2-drzwiowe, 44 osobowe (w tym 28 miejsc siedzących) 

Sn3/11 nadwozie 3-drzwiowe, 11 osobowe 

 

  Samochody osobowe 

ca – cabriolet 

cp – coupe 

c/c – coupe z otwieranym dachem / Cabriolet 

hb – hatchback 

kb – kombi (uniwersalne) 

lif – liftback 

m.van – minivan 

sed – sedan 

rd – roadster 

tg – targa 

van – van 

  Samochody terenowe 

Dt – nadwozie z dachem twardym z tworzywa ( z możliwością demontażu) 

Op – nadwozie otwarte z opończą 

P-up – pick-up 

Kb – kombi (uniwersalne) 

  Przyczepy kempingowe i lekkie 

bar – przyczepa gastronomiczna 

F – furgon 

Izo – furgon kontenerowy izotermiczny 

kpg – przyczepa kempingowa 

L – laweta do przewozu samochodów 
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Pm(1) – przyczepa do transportu motocykla 

Pm – przyczepa do transportu dwóch motocykli 

Pm – przyczepa do transportu trzech motocykli 

Po – przyczepa do transportu motocykla 

Ps – przyczepa do transportu skuterów wodnych 

Pł – przyczepa do transportu łodzi 

S – przyczepa skrzyniowa 

  Samochody dostawcze 

B – mikrobus 

Bl – mikrobus wydłużony 

Ch – chłodnia bez agregatu 

Cha – chłodnia z agregatem 

Chal – chłodnia z agregatem, wydłużona 

Chl – chłodnia bez agregatu wydłużona 

F – furgon 

Fh – furgon z podwyższonym dachem 

Fhh – furgon z wysokim dachem 

Fhl – furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 

Fhll – furgon z podwyższonym dachem, długi 

Fk – furgon kontenerowy 

Fkh – furgon kontenerowy podwyższony 

Fkl – furgon kontenerowy wydłużony 

Fkll – furgon kontenerowy długi 

Fl – furgon wydłużony 

Flh – furgon wydłużony, z podwyższonym dachem 

Fll – furgon długi 

Izo – furgon kontenerowy izotermiczny 

Izol – furgon kontenerowy izotermiczny, wydłużony 

Kb – kombi 

Kbh – kombi z podwyższonym dachem 

Kbhh – kombi z wysokim dachem 

Kbl – kombi wydłużone 

Kbhl – kombi z podwyższonym dachem, wydłużone 

Kbhll – kombi z podwyższonym dachem, długie 

P-up – pick-up 

P-upd – pick-up z podwójną kabiną 

P-upl – pick-up wydłużony 

P – podwozie 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 47 - 

Pd – podwozie z kabiną długą 

Pdd – podwozie z kabiną podwójną 

Pddl – podwozie z kabiną podwójną, wydłużone 

Pddll – podwozie z kabiną podwójną, długie 

Pdl – podwozie z kabiną długą, wydłużone 

Pdll – podwozie z kabiną długą, długie 

Pl – podwozie wydłużone 

Pll – podwozie długie 

Pp – podwozie z platformą pod zabudowę 

Ppl – podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone 

Pph – podwozie z platformą pod zabudowę z podwyższoną kabiną 

Pplh – podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone z podwyższoną kabiną 

Pwd – podwozie pod zabudowę samowyładowczą z kabiną długą 

Pwdd – podwozie pod zabudowę samowyładowczą z kabiną podwójną 

S – podwozie ze skrzynią ładunkową 

Sd – podwozie ze skrzynią ładunkową, z kabiną długą 

Sdd – podwozie ze skrzynią ładunkową, z kabiną podwójną 

Sddl – podwozie ze skrzynią ładunkową wydłużoną, z kabiną podwójną 

Sddll – podwozie ze skrzynią ładunkową długą, z kabiną podwójną 

Sdl – podwozie ze skrzynią ładunkową wydłużoną, z kabiną długą  

Sdll – podwozie ze skrzynią ładunkową długą, z kabiną długą 

Sl – podwozie ze skrzynią ładunkową wydłużoną  

Sll – podwozie ze skrzynią ładunkową długą  

van – van 

m.van – minivan 

W – podwozie z zabudową samowyładowczą 

Wd – podwozie z zabudową samowyładowczą; z kabiną długą 

W(Al) – podwozie z zabudową samowyładowczą z burtami aluminiowymi 

W(St) – podwozie z zabudową samowyładowczą z burtami stalowymi 

 Samochody ciężarowe 

Ch – chłodnia bez agregatu 

Cha – chłodnia z agregatem 

Chal – chłodnia z agregatem, wydłużona 

Chl – chłodnia bez agregatu wydłużona 

C – cysterna do paliw 

Cg – cysterna do przewozu gazów 

Cs – ciągnik siodłowy 

Csd – ciągnik siodłowy z kabiną długą 
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Csdl – ciągnik siodłowy z kabiną długą, wydłużony 

Csl – ciągnik siodłowy wydłużony 

F – furgon 

Fh – furgon z podwyższonym dachem 

Fhh – furgon z wysokim dachem 

Fhl – furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 

Fhll – furgon z podwyższonym dachem, długi 

Fk – furgon kontenerowy 

Fkd – furgon kontenerowy z kabiną długą 

Fkdl – furgon kontenerowy z kabiną długą, wydłużony 

Fkh – furgon kontenerowy podwyższony 

Fkl – furgon kontenerowy wydłużony 

Fklh – furgon kontenerowy wydłużony i podwyższony 

Fkll – furgon kontenerowy długi 

Fl – furgon wydłużony 

Flh – furgon wydłużony, z podwyższonym dachem 

Fll – furgon długi 

Izo – furgon kontenerowy izotermiczny 

Izol – furgon kontenerowy izotermiczny, wydłużony 

Izod – furgon kontenerowy izotermiczny z kabiną długą 

Izodl – furgon kontenerowy izotermiczny z kabiną długą, wydłużony 

Izoll – furgon kontenerowy izotermiczny, długi 

P – podwozie 

Pb – podwozie pod betonomieszarkę 

Pd – podwozie z kabiną długą 

Pdd – podwozie z kabiną podwójną 

Pddl – podwozie z kabiną podwójną, wydłużone 

Pddll – podwozie z kabiną podwójną, długie 

Pdl – podwozie z kabiną długą, wydłużone 

Pdll – podwozie z kabiną długą, długie 

Pl – podwozie wydłużone 

Pll – podwozie długie 

Psw – podwozie do systemów wymiennych 

Pswd – podwozie do systemów wymiennych z kabiną długą 

Pw – podwozie pod zabudowę samowyładowczą 

Pwd – podwozie pod zabudowę samowyładowczą z kabiną długą 

Pwdd – podwozie pod zabudowę samowyładowczą z kabiną podwójną 

Pwdl – podwozie pod zabudowę samowyładowczą z kabiną długą, wydłużone 

Pwl – podwozie pod zabudowę samowyładowczą, wydłużone 
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S – podwozie ze skrzynią ładunkową 

Sd – podwozie ze skrzynią ładunkową, z kabiną długą 

Sdd – podwozie ze skrzynią ładunkową, z kabiną podwójną 

Sddl – podwozie ze skrzynią ładunkową wydłużoną, z kabiną podwójną 

Sddll – podwozie ze skrzynią ładunkową długą, z kabiną podwójną 

Sdl – podwozie ze skrzynią ładunkową wydłużoną, z kabiną długą  

Sdll – podwozie ze skrzynią ładunkową długą, z kabiną długą 

Sl – podwozie ze skrzynią ładunkową wydłużoną  

Sll – podwozie ze skrzynią ładunkową długą  

Sp – podwozie ze skrzynią ładunkową z opończą 

W – podwozie z zabudową samowyładowczą 

W(2) – podwozie z zabudową samowyładowczą, dwustronną 

W(3) – podwozie z zabudową samowyładowczą, trzystronną 

W(St) – podwozie z zabudową samowyładowczą, z burtami stalowymi 

Wd – podwozie z zabudową samowyładowczą; z kabiną długą 

Wdd – podwozie z zabudową samowyładowczą; z kabiną podwójną 

Wdl – podwozie z zabudową samowyładowczą; z kabiną długą, wydłużone 

Wl – podwozie z zabudową samowyładowczą, wydłużoną 

Wll – podwozie z zabudową samowyładowczą, długą  

Wm – podwozie z zabudową samowyładowczą ze skrzynią typu mulda 

Wm(Al) – podwozie z zabudową samowyładowczą ze skrzynią aluminiową typu mulda 

Wm(St) – podwozie z zabudową samowyładowczą ze skrzynią stalową typu mulda 

Zb – zbiornik do transportu betonu 

  Autobusy 

B – autobus 

Bl – autobus wydłużony 

D – autobus dalekobieżny 

M – autobus miejski 

Mn – autobus miejski niskopodłogowy 

Mp – autobus miejski dwuczłonowy 

Mpn – autobus miejski dwuczłonowy, niskopodłogowy 

Pm – autobus podmiejski 

Sz – autobus szkolny 

T – autobus turystyczny 

  Naczepy 

C – cysterna do paliw 

Cg – cysterna do przewozu gazów 

Ch – chłodnia bez agregatu 
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Cha – chłodnia z agregatem 

Chav – chłodnia z agregatem i ruchomą podłogą 

Cha(h) – chłodnia z agregatem, hakowa 

Chav(h) – chłodnia z agregatem i ruchomą podłogą, hakowa 

Cps – cysterna do przewozu materiałów sypkich 

Cps(Al) – cysterna do przewozu materiałów sypkich, aluminiowa 

F – furgon - nadwozie zamknięte 

Fv – furgon z ruchomą podłogą 

Fov – furgon bez dachu z ruchomą podłogą 

Izo – izoterma 

Izov – izoterma z ruchomą podłogą 

K – kontenerowa - przystosowana do przewozu kontenerów 

L – laweta do przewozu pojazdów 

L2 – laweta do przewozu pojazdów na 2 poziomach 

Nn – najazdowa 

S – skrzyniowa bez opończy 

S2 – skrzyniowa dwupoziomowa 

Sj – skrzyniowa typu jumbo - z podłogą dzieloną, podwyższoną nad siodłem 

Sk – skrzyniowa z opończą typu kurtyna 

Skj – skrzyniowa z opończą typu kurtyna (jumbo) 

Skj(Al) – skrzyniowa z opończą typu kurtyna (jumbo), burty aluminiowe 

Skv – skrzyniowa z opończą typu kurtyna i ruchomą podłogą 

Sk(Al) – skrzyniowa z opończą typu kurtyna, burty aluminiowe 

Skv(Al) – skrzyniowa z opończą typu kurtyna i ruchomą podłogą, burty aluminiowe 

Sp – skrzyniowa z opończą 

Spj – skrzyniowa z opończą (jumbo) 

Sp(Al) – skrzyniowa z opończą, burty aluminiowe 

W – samowyładowcza 

W(Al) – samowyładowcza z burtami aluminiowymi 

WAl(Al) – samowyładowcza z podwoziem i burtami aluminiowymi 

Wm – samowyładowcza ze skrzynią typu mulda 

Wm(Al) – samowyładowcza ze skrzynią typu mulda i burtami aluminiowymi 

WmAl(Al) – samowyładowcza ze skrzynią typu mulda z podwoziem i burtami aluminiowymi 

Wr – samowyładowcza wolnobieżna 

  Przyczepy 

Ch – Chłodnia bez agregatu 

C – cysterna do paliw 

Cg – cysterna do przewozu gazów 
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F – furgon 

Izo – furgon kontenerowy izotermiczny 

K – kontenerowa 

L – laweta do przewozu samochodów 

L(2) – laweta do przewozu samochodów na 2 poziomach 

Nn – najazdowa 

S – skrzyniowa 

Sk – skrzyniowa z opończą typu kurtyna 

Sp – skrzyniowa z opończą 

Sp(Al) – skrzyniowa z opończą, burty aluminiowe 

Sp(St) – skrzyniowa z opończą, burty stalowe 

Spr – skrzyniowa z opończą, wolnobieżna 

Sr – skrzyniowa wolnobieżna 

W – samowyładowcza 

Wr – samowyładowcza wolnobieżna 

W(2)r – samowyładowcza dwustronna, wolnobieżna 

W(3)r – samowyładowcza trzystronna, wolnobieżna 

W(St) – samowyładowcza z burtami stalowymi 

Wr – samowyładowcza wolnobieżna 

  Samochody kempingowe 

Kb  – kombi z przystosowaniem kempingowym 

N – podwozie samochodowe z zabudową kempingową 

Z – samochód z nadwoziem zamkniętym w wykonaniu kempingowym 

2.10 OZNACZENIE RODZAJU MOTOCYKLA 

Ch – Chopper 

Ch/Cr – Chopper/Cruiser 

Cl – Classic 

Cr – Cruiser 

Cs – Crossowy 

Cs/En – Crossowy/Enduro 

En – Enduro 

FB – Fun Bike 

H-D – Harley-Davidson 

Mr – Motorower 

NB – Naked Bike 

Q – Czterokolowiec 

Sk – Skuter 
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Sp/Sz – Sport./Szosowy 

Sp/Tu – Sport.-Turyst. 

Spt – Sportowy 

Sz – Szosowy 

Tu – Turystyczny 
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3 WYCENA WARTOŚCI POJAZDU 

3.1 WSTĘP 

Podstawowym przeznaczeniem programu jest określanie wartości rynkowej pojazdów. 

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU jest cechą produktu (pojazdu) przeznaczonego do wymiany towarowo 
pieniężnej, wyrażoną w kwocie pieniędzy, jaką należy w określonych warunkach zapłacić za pojazd. 
Wartości rynkowe pojazdów są wynikiem ustaleń cenowych podejmowanych przez kupujących i 
sprzedających pojazdy na rynku pojazdów używanych. 

W programie komputerowym analogicznie jak w książkowych wydaniach "Pojazdy Samochodowe Wartości 
Rynkowe" notowane są średnie wartości bazowe pojazdów. 

Wskazana wartość bazowa dotyczy pojazdu bazowego, który:·  

 Jest w dobrym stanie technicznym (bez uszkodzeń), odpowiednim do okresu użytkowania, 

 Posiada ważne dopuszczenie do ruchu, 

 Posiada wyłącznie wyposażenie standardowe wg kompletacji z maja roku produkcji, odpowiednie dla 
modelu i wersji pojazdu 

 Ma przebieg ustalony w oparciu o normatywne przebiegi roczne 

 Posiada ogumienie zużyte w stopniu nie większym niż 50% 

Wartości dotyczą pojazdów bezwypadkowych, zakupionych w Polsce i użytkowanych zgodnie z zaleceniami 
ich producentów. Zasada pierwszego zakupu w Polsce nie dotyczy  modeli pojazdów, które nie występowały 
w ofercie importerów i dealerów samochodów w kraju (np. w większości samochodów amerykańskich, w 
części japońskich, niemieckich itp.) 

Podstawę wyjściową do wyceny określonego pojazdu stanowią indywidualne cechy pojazdu, określone na 
podstawie jego oględzin i analizy dokumentów oraz ustaleniu jego wartości bazowej. 

Gdy pojazd wyceniany odbiega parametrami od pojazdu bazowego, przeprowadza się kolejno korekty 
wartości bazowej pojazdu, odpowiednio do różnic pomiędzy wycenianym konkretnym pojazdem a wyżej 
opisanym pojazdem bazowym. 

WARTOŚĆ BAZOWA POJAZDU to ustalona na określony miesiąc i rok wartość rynkowa pojazdu 
bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji 
(zarejestrowanego po raz pierwszy po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. Gdy 

wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartością bazową jest wartość takiego 
samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposażeniem standardowym. 
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3.2 OTWIERANIE WYCENY 

3.2.1 TRYBY OTWIERANIA WYCEN 

3.2.1.1 Otwieranie nowej wyceny 

 Rys.  3-1 

 Nowa wycena >Nowa wskazanego pojazdu - <F6> - wybór katalogu danych, identyfikacja pojazdu, a 
następnie uruchomienie nowej wyceny. 

 Nowa wycena >Nowa na podstawie modelu z bazy - <Ctrl+F6> - możliwość wykonania dokumen-tu 
wyceny dla pojazdu nie występującego w bazie danych, przy użyciu danych o cenach i wyposażeniu dla 
pojazdu zbliżonego, którego parametry są umieszczone w bazie danych. Po dokonaniu wyboru modelu 
maksymalnie zbliżonego do wycenianego pojazdu należy skorygować dane pojazdu w następujących 
oknach:  
Dane podstawowe o pojeździe (rozdział 3.6.1),   
Nadwozie (rozdział 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdział 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdział 3.6.4)  

 Nowa wycena >Nowa pojazdu spoza bazy - <Shift+F6> - możliwość wykonania dokumentu wyceny 
dla pojazdu nie występującego w bazie danych. Przed uruchomieniem wyceny program otworzy okno 
Edycja danych pojazdu spoza bazy (patrz rozdział ), w których należy podać podstawowe dane o 
pojeździe. Następnie, po uruchomieniu wyceny, trzeba wpisać przynajmniej jedną pozycję w oknie 
Katalog wartości bazowych (patrz rozdział 3.4.1) oraz ewentualnie uzupełnić pozostałe dane pojazdu 
w oknach:  
Dane podstawowe o pojeździe (rozdział 3.6.1),   
Nadwozie (rozdział 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdział 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdział 3.6.4)  

 Nowa wycena >Nowa na podstawie kalkulacji AUDATEX – możliwość wykonania dokumentu wyceny 
pojazdu, dla którego została wykonana kalkulacja Audatex. Przed uruchomieniem wyceny program 
otworzy okno Wybór pojazdu na podstawie kalkulacji Audatex (patrz rozdział 2.4), w którym jako 
parametry wyszukiwania pojazdu, przyjęte zostaną podstawowe dane identyfikacyjne odczytane ze 
sporządzonej wcześniej, zapisanej na dysku i wskazanej przez wyceniającego kalkulacji Audatex. 
Następnie, po uruchomieniu wyceny, w oknie Transfer danych z .... można dokonać przepisania 
pozostałych informacji z dokumentu Audatex. 

Po wskazaniu jednej z powyższych opcji, a przed przystąpieniem do wyceny wartości rynkowej pojazdu, 
konieczne jest dokonanie właściwego wyboru katalogu baz danych w zakresie miesiąca, którego dotyczą 
oraz rodzaju pojazdów przewidzianych do wyceny. Służy do tego okno Wybór rozdziału i miesiąca 
katalogu (patrz rozdział 2.2). 
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3.2.1.2 Otwieranie wyceny na podstawie wyceny istniejącej 

 Rys.  3-2 

W odróżnieniu od poprzednich poniższe opcje umożliwiają wykonanie nowej wyceny w oparciu o wycenę już 
istniejącą. Znaczy to, że do nowo otwieranej wyceny zostaną przepisane informacje z wyceny wcześniej 
zapisanej na dysku. Przykłady zastosowań: 

 wykonanie kilku wycen tego samego pojazdu, każda na inną datę (na podstawie danych z 
innego miesiąca) 

 powtórzenie wyceny w przypadku popełnienia błędu przy identyfikacji pojazdu - Z poziomu 
okna Wycena wartości wybranego pojazdu (opisanego w rozdziale 3.3) nie jest możliwa 
zmiana podstawowych danych pojazdu (marka, model, wersja itp.). Jeżeli w trakcie 
wykonywania wyceny okaże się konieczna zmiana tych danych to, aby nie utracić innych, 
poprawnie wpisanych informacji, należy zapisać na dysku błędną wycenę, zamknąć ją i 
następnie, po poprawnej identyfikacji pojazdu otworzyć nową, na podstawie istniejącej (tej 
błędnej). 

W tym trybie nową wycenę można otworzyć w oparciu o wykonaną: 

 ...wycenę w wersji 3.xx lub 

 ...wycenę w wersji 2.xx  

Dla obu opcji są następujące dalsze możliwości: 

 Nowa w oparciu o istniejącą > ...> Nowa wskazanego pojazdu - <F4> - otwarcie nowej wyceny i 
przepisanie do niej części informacji z wyceny, która została sporządzona wcześniej, zapisana na dysku 
i wskazana przez wyceniającego. Wskazanie wyceny istniejącej następuje przy pomocy standardowego 
okienka systemu Windows Otwórz (opisanego w rozdziale 3.2.3). 

 Nowa w oparciu o istniejącą > ...> Nowa na podstawie modelu z bazy - <Ctrl+F4> - możliwość 
wykonania dokumentu wyceny dla pojazdu nie występującego w bazie danych, przy użyciu danych 
dotyczących cen i wyposażenia dla pojazdu zbliżonego oraz innych danych z istniejącej wyceny. 
Wskazania istniejącej wyceny dokonuje się w oknie Otwórz (opisanego w rozdziale 3.2.3). Po 
dokonaniu wyboru modelu maksymalnie zbliżonego do wycenianego pojazdu należy skorygować dane 
pojazdu w następujących oknach: 
Dane podstawowe o pojeździe (rozdział 3.6.1),   
Nadwozie (rozdział 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdział 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdział 3.6.4). 

 Nowa w oparciu o istniejącą > ...> Nowa pojazdu spoza bazy - <Schift+F4> - możliwość wykonania 
dokumentu wyceny dla pojazdu nie występującego w bazie danych, ale na podstawie istniejącej, 
zapisanej wcześniej wyceny i wyszukanej przy pomocy okna Otwórz (opisanego w rozdziale 3.2.3). Po 
uruchomieniu wyceny należy skorygować dane pojazdu w następujących oknach:  
Dane podstawowe o pojeździe (rozdział 3.6.1),   
Nadwozie (rozdział 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdział 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdział 3.6.4). 
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Uwaga! W trybie Nowa w oparciu o istniejącą >...wycenę w wersji 2.xx przed uruchomieniem wyceny, w 
oknie Transfer danych z wyceny, zalecane jest przepisanie danych właściciela pojazdu - w przeciwnym 
wypadku nie zostaną one przepisane do nowego dokumentu wyceny. 

3.2.1.3 Otwieranie wyceny istniejącej oraz przesłanej pocztą 

 Rys.  3-3 

 Istniejąca wycena >Otwórz - <F3> - wyszukanie i otwarcie wykonanej wcześniej wyceny. W oknie 
Otwórz (opisanym w rozdziale 3.2.3) użytkownik posiada możliwość wstępnego podglądu informacji o 
wycenach zapisanych w katalogach, do których ma prawo odczytu. Po zatwierdzeniu wyboru następuje 
uruchomienie wyceny.  
Istnieje również możliwość otwierania uprzednio zapisanych wycen wskazując je pod Eksploratorem 
Windows. 

 Istniejąca wycena >Otwórz ze skrzynki pocztowej - <Ctrl+F3> - Jeżeli poczta jest właściwie 
skonfigurowana to wybranie tej opcji pozwoli na wyświetlenie Listy wiadomości (opisanej w rozdziale 
3.14.9.1) zawierającej wyceny. Następnie po dokonaniu wyboru przez użytkownika następuje otwarcie 
wyceny. 

 Istniejąca wycena >Otwórz wycenę przesłaną pocztą - <Schift+F3> - Po otrzymaniu listu 
elektronicznego, do którego załącznikiem jest plik wyceny należy, z poziomu programu do obsługi 
poczty, zapisać plik wyceny w podkatalogu: 

 wersja serwerowa - Users\Common\Mail zlokalizowanego tam gdzie baza użytkowników.  

 wersja jednostanowiskowa - Common\Mail zlokalizowanego w katalogu programu 
(domyślnie C:\PSWR_WKJ).  

Następnie w programie wyceny, po wybraniu opcji >Otwórz wycenę przesłaną pocztą wskazać ten 
plik 

3.2.1.4 Otwieranie wyceny tylko do odczytu 

Kolejne trzy opcje odpowiadają funkcjonalnie trzem pierwszym opisanym wyżej poleceniom w menu 
Istniejąca wycena > . Jedyna różnica polega na tym, że wyszukane w ten sposób wyceny będą otwarte w 
trybie tylko do odczytu, a więc nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treści. 

 Istniejąca wycena >Otwórz (do odczytu)  - <F5> -   

 Istniejąca wycena >Otwórz ze skrzynki pocztowej (do odczytu)  - <Ctrl+F5> -   

 Istniejąca wycena >Otwórz wycenę przesłaną pocztą (do odczytu)  - <Schift+F5> -  
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3.2.1.5 Otwieranie wyceny - tryb specjalny – w Euro oraz w wartościach zakupu 

 Rys.  3-4 

 Dane >Wycena w EURO - umożliwia wykonanie wyceny pojazdów w walucie euro. Wybór tej opcji 
następuje poprzez zaznaczenie jej i jednorazowe kliknięcie myszą - z lewej strony pojawi się wówczas 

 znacznik zaznaczenia. 

  - Dane >Wartości zakupu - wycena pojazdów używanych w wartościach (cenach) zakupu może być 

wykonana wyłącznie dla trzech grup pojazdów w ściśle zdefiniowanym zakresie wiekowym.  
Wybór tej opcji poprzez zaznaczenie jej i jednorazowe kliknięcie myszą (z lewej strony pojawi się 
wówczas  znacznik zaznaczenia) powoduje:  
• w oknie Wybór rozdziału i miesiąca katalogu katalogi starsze niż 04/2014 oraz pojazdy inne niż 
osobowe, terenowe i dostawcze stają się niedostępne,  
• we wszystkich oknach wyboru ograniczenie listy pojazdów do modeli nie starszych niż 12 lat.. 

3.2.2 EDYCJA DANYCH POJAZDU SPOZA BAZY 

 Rys.  3-5 

Wstęp: 

W zależności od rodzaju wybranego pojazdu okno to pojawia się w dwóch wariantach, umożliwiając edycję 
podstawowych danych pojazdu. I tak w kolejne pola okna wprowadza się informacje o: 

 Danych podstawowych pojazdu (marka, rok produkcji, klasa, model i wersja) 

 Silniku (rodzaju, jego pojemności i mocy określonej w kilowatach lub w koniach mechanicznych oraz 
rodzaju napędu), 

 Nadwoziu (jego rodzaju i liczbie drzwi) 

Dla przyczep i naczep zamiast danych o silniku wprowadza się  Masę własną  i  Liczbę osi . Ikona rodzaju 
wybranego pojazdu, a także oraz informacja o miesiącu i roku aktywnej bazy pojazdów widoczna jest w 
prawej górnej części okna. 

Aby kontynuować wycenę, program wymaga wypełnienia wszystkich pól okna (z wyjątkiem pola  Model  i 

 Rodzaj napędu ▼ ). Pola puste pozostaną w jasnoczerwonej tonacji, dodatkowo po naciśnięciu przycisku 

[F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o konieczności podania brakujących danych. 
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Opis przycisków: 

 – wciśnięcie przycisku umożliwia edycję pola  Marka  oraz  Nadwozie ▼ i wpisanie oznaczenia 

innego od propozycji zawartych w programie. 

 – przycisk [Wybierz markę] otwierający okno Wybór marki  pozwalające na wybór jednej 

propozycji spośród wszystkich marek zawartych w bazie programu.  

 – przycisk aktywny, jeżeli pole  Moc  zostało wypełnione. Poprzez jego kliknięcie możliwa jest 

ewentualna zmiana jednostek [KW/KM].  

 – <Esc> – zamyka okno przerywając wycenę. 

 – <F10> –zatwierdza podstawowe dane pojazdu spoza bazy. 

3.2.3 OKNO OTWIERANIA WCZEŚNIEJ ZAPISANYCH WYCEN 

 Rys.  3-6 

Okno Otwórz przeznaczone jest do wyszukania i otwarcia zapisanych wcześniej wycen. 

Standardowo wyceny zapisywane są w katalogu USERS\COMMON dla programu jednostanowiskowego 
(wyceny wspólne dla wszystkich użytkowników) lub w katalogu domowym użytkownika w przypadku wersji 
serwerowej. Lokalizacje te są domyślnie podpowiadane po otwarciu okna Otwórz. 

Można także otwierać wyceny umieszczone w innych katalogach, jeśli tylko Użytkownik ma prawo do ich 
odczytu (wersja serwerowa). Zmiany katalogu dokonuje się przy pomocy listy rozwijanej przyciskiem , 
która znajduje się w górnej części okienka. 

Opis pół i działania przycisków: 

 –pole do wpisania nazwy wybranego pliku wyceny (plik ten można wskazać również 
kursorem myszki). Podgląd zawartości wybranej wyceny jest widoczny w prawej części okna 
Otwórz. Po wybraniu pliku wyceny naciśnięcie przycisku  otwiera wskazaną wycenę. 

 – przycisk powodujący opuszczenie okna i rezygnację z otwierania wyceny 

 – przycisk otwierający okno Wybór katalogu, zawierający tabelę z listą katalogów, z których 
możliwe jest odczytanie uprzednio zapisanych wycen. Zasady obsługi tego okna opisano na 
stronie Wybór z listy (rozdział 3.14.8).  Na liście katalogów znajdują się  
– katalog wspólny (COMMON),  
– katalog domowy użytkownika,  
– katalogi innych użytkowników w ramach nadanych przez administratora praw dostępu,  
– stacja dyskietek,  
– napęd CD  
– pendrive podłączony do gniazda USB  
– bieżący katalog, dla którego użytkownik zażyczył sobie stworzenie listy wycen. 

 – przycisk otwierający okno Wybór wyceny (rozdział 3.2.4), zawierające tabelę z listą wycen 
zapisanych w otwartym właśnie katalogu.  
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3.2.4 WYBÓR WYCENY 

 
Rys.  3-7 

Wstęp 

Okno Wybór wyceny przeznaczone jest do wyszukania i otwarcia zapisanych wcześniej wycen. 
Standardowo wyceny zapisywane są w katalogu USERS \ COMMON dla programu jednostanowiskowego 
(wyceny wspólne dla wszystkich użytkowników) lub w katalogu domowym użytkownika w przypadku wersji 
serwerowej. Lokalizacje te są domyślnie podpowiadane po otwarciu okna. 

Obiekty górnego panelu okna 

pole do wskazania z rozwijalnej listy katalogu zawierającego 
zapisane wcześniej wyceny.  

Na liście katalogów znajdują się: 

 · katalog wspólny (COMMON), 

 · katalog domowy użytkownika, 

 · katalogi innych użytkowników w ramach nadanych przez administratora praw dostępu, 

 · napęd CD. 

 · pendrive podłączony do gniazda USB 

 · bieżący katalog, dla którego użytkownik zażyczył sobie stworzenie listy wycen 

Wyceny można otwierać także z innych katalogów, pominiętych na liście, do których Użytkownik ma prawo 
do odczytu. W tym celu należy użyć przycisku  znajdującego się po prawej stronie pola. Przycisk  
otwiera standardowe okno systemu windows Przeglądanie w poszukiwaniu folderu (Lokalizacja katalogu 
zawierającego wyceny), w którym należy wskazać odpowiedni katalog z wycenami. 

zaznaczenie pola  znacznikiem  powoduje, że na liście znajdą 
się dodatkowo wyceny zapisane w podkatalogach wskazanego katalogu.  
Zaznaczenie pola  znacznikiem  grupuje zapisane wyceny ze 
względu na miejsce (podkatalog) zapisu. Każda grupa wycen poprzedzona 

jest „belką” z nazwą podkatalogu, w którym zostały one zapisane. Na „belce” zostały umieszczone przyciski 
 , dzięki którym można ukryć / wyświetlić wyceny zapisane w danym podkatalogu. 

Ograniczenie listy wyświetlanych wycen do tych, dla których data dokumentu 
nie jest wcześniejsza od daty podanej w polu. Edycja daty odbywa się w 
oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 

kliknięciu myszą na przycisk  . 

Uwaga! Data jest przez program przeliczana na liczbę ostatnich dni (od dnia ‘daty’ do ‘dziś’). Domyślnym 
okresem jest wartość trzydziestu dni, co oznacza, że program po uruchomieniu – jeśli użytkownik nie zmieni 
ustawień na stałe – domyślnie będzie wyświetlał wyceny wykonane do miesiąca wstecz. Wprowadzając 
własną datę, użytkownik zada tym samym inny zakres filtrowania. 
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 – przycisk umożliwia ustawienie na podstawie zadanej daty, domyślnej liczby dni określających okres, z 
którego mają być wyświetlane wyceny. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie ustawionej uprzednio, jako wartości domyślnej liczby dni 
określających okres, z którego mają być wyświetlane wyceny. 

zaznaczenie pola znacznikiem  oznacza, że po wybraniu z menu Strony 
głównej programu (patrz rozdział 3.2.1.3) opcji Istniejąca wycena > 

Otwórz (<F3>) niniejsze okno otworzy się natychmiast. 

nazwa pliku zawierającego wycenę wskazaną na liście poniżej w tabeli. 

Lista wycen 

 – ikona  oznacza wycenę z oszacowaniem wartości pojazdu 
uszkodzonego 

 – ikona  oznacza wycenę z dołączoną kalkulacją Audatex  
ikona  oznacza wycenę z dołączoną kalkulacją DAT 

 – wskazanie ilości zdjęć zawartych w dołączonej do wyceny dokumentacji 
fotograficznej 

 – wskazanie, czy istniejąca wycena została wykonana w cenach zakupu (Z), 
czy w cenach sprzedaży (S). 

 – numer opinii 

 – data wykonania wyceny 

 – numer rejestracyjny pojazdu 

 – oznaczenie miesiąca i katalogu, na podstawie którego została wykonana 
wycena 

 – rodzaj pojazdu 

 – marka pojazdu 

 – model pojazdu 

 – data utworzenia pliku zawierającego wycenę 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej kolumny. W 
tabeli możliwe jest jednoczesne sortowanie danych po wielu kolumnach. 

Wyceny, dla których została zapisana kopia zapasowa oznaczone są kolorem beżowym . 

W oknie funkcjonują dwa mechanizmy wyszukiwania: 

 Pierwszy - działa dla wskazanej kolumny - wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury powoduje 
ustawienie się kursora na pozycji zawierającej tekst zaczynający się od wpisywanego ciągu znaków. 

 Drugi - działa poprzez wpisanie do panelu wyszukiwania, ciągu znaków i naciśnięcie przycisku 
[F7-Szukaj]. 

Pozostałe przyciski i ich opis 

 
– panel wyszukiwania  

Gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku lupy lub klawisza <F11> powoduje 
wyszukanie wszystkich wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w dowolnej 
kolumnie wpisany tekst.  
Naciśnięcie przycisku przekreślonej lupy lub klawisza <F12> powoduje przywrócenie 
wyświetlenia wszystkich wierszy tabeli. 

 
– <F2> powoduje otwarcie okienka Wydruk listy ..., w którym należy podać zakres czasowy 

wykonanych wycen i wybrać jedną z opcji: 

 [Zapisz CSV] zapis listy wycen do pliku *.csv 

 [Drukuj] wydruk listy wycen 

 
– <F11> powoduje zapis listy wycen do pliku *.xls 
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Otwórz wersję wyceny: 

 – otwarcie wskazanej wyceny z zapisanej kopii zapasowej pliku *.się.bak . 

 – <Enter> – uruchomienie ostatniej zapisanej wersji wskazanej wyceny  

 

 – <F10> – oznacza rezygnację z otwarcia wyceny i opuszczenie okna. 

 

3.2.5 WYBÓR LISTY WYPOSAŻENIA 

 Rys.  3-8 

Do właściwego przeprowadzenia wyceny konieczne jest dokonanie właściwej kompletacji wyposażenia 
standardowego i dodatkowego. W sytuacji, gdy w bazie danych brak jest markowej listy wyposażenia 
pojazdu program pozwala na skorzystanie z innej listy wyposażenia pojazdu. 

W górnej części okna, obok ikony określającej rodzaj pojazdu widnieją pola sygnalizujące rocznik i opis 
(marka, typ i model) wybranego uprzednio do wyceny pojazdu. Listę wyposażenia pojazdu tej samej marki, 

którego rok produkcji zadany jest w polu  Rocznik ▼, użytkownik może wybrać z tabeli przy aktywnym 

przycisku [Lista markowa] . W uaktywnionej tabeli listy markowej program oznacza kolorem niebieskim te 
modele pojazdów danej marki, które są najbardziej zbliżone do wycenianego, ułatwiając tym samym 
wyceniającemu ostateczny wybór. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego modelu i 
kliknięcie na przycisk [F10-OK]. Pomocą przy wyborze może być obejrzenie listy wyposażenia wskazanego 
modelu po naciśnięciu przycisku [F3-Wypos.] lub jego danych technicznych ([F5-D.tech.]). 

Użytkownik może także samodzielnie zbudować listę wyposażenia w oparciu o listę ogólną (przycisk 
[Lista ogólna] lub przejść do wyceny bez dołączenia wyposażenia (przycisk [Pusta lista]).  

Przy "Edycji pojazdu spoza bazy", w opisywanym oknie pojawia się jeszcze jeden przycisk [Wybierz 
MARKĘ]. W tym wypadku wybór listy wyposażenia należy zacząć od kliknięcia na niego. Następnie, w 
wyświetlonym oknie Wybór marki (patrz rozdział 2.3.4), należy wybrać tą, której wyposażenie zostanie 
uwzględnione przy wycenie 

Przyciski i ich opis: 

 – wybór rocznika modeli pojazdów. Podany rocznik ogranicza tabelę list markowych 
jedynie do tych modeli pojazdów, których rok produkcji jest różny (starszy lub 
młodszy) od wartości zadanej co najwyżej o jeden rok. 

 –  otwiera okno Wybór marki (patrz rozdział 2.3.4) co umożliwia wybór markowej 
listy wyposażenia dla dowolnego modelu dowolnej marki zarejestrowanej w bazie 
danych. 

 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 62 - 

 – umożliwienie wyboru modelu, którego wyposażenie posłuży za wzorzec do 
kompletacji wyposażenia pojazdu wycenianego. Wskazane jest uprzednie zadanie 
rocznika modeli pojazdów. 

 – wybór opcji, w której do wykonywanej wyceny nie będzie dołączona żadna lista 
wyposażenia. 

 – wybór listy ogólnej wyposażenia. 

 – przycisk pojawia się gdy otwierana jest wycena na podstawie wyceny wykonanej 
wcześniej i dla wskazanego pojazdu, w bazie, nie ma informacji o wyposażeniu. 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje, że do wyceny będzie wstawiona lista 
wyposażenia pojazdu z wyceny, na podstawie której została otwarta. 

 

 

– <Ctrl+M> – standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy 
wyświetlane w kolorze zielonym); wciśnięty przycisk powoduje przeliczenie wartości 
z kW na KM (dane o mocy zmieniają kolor na niebieski). 

 – <F3> – otwiera okno Wyposażenie (patrz rozdział 2.7.1) zawierające listy 
wyposażenia standardowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego oraz 
dodatkowo oferowanego (nie zamontowanego) przez tegoż, 

 – <F5> – otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające 
listę technicznych własności wskazanego pojazdu. 

 
– panel wyszukiwania- umożliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

  – gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 

 – naciśnięcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreślonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywrócenie wyświetlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 

 – <Esc> – rezygnacja z wyboru listy wyposażenia powoduje przerwanie i zakończenie 
procesu wyceny. 

 – <Enter> – akceptuje wybór użytkownika. Podobny efekt można uzyskać dwukrotnie 
szybko “klikając” kursorem myszy na jeden z wierszy tabeli. 

 

3.3 GŁÓWNE OKNO WYCENY 

Opis okna 

 Rys.  3-9 

 Górne menu 

 Pasek narzędzi 

 Panel podstawowych danych wyceny 
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 Część środkowa okna 

Główne okno wyceny otwiera się po wybraniu pojazdu i uruchomieniu jego wyceny. Pozwala ono na pełną 
obsługę przebiegu całej wyceny. Okna podstawowych stron wyceny opisane są szczegółowo w dalszej 
części rozdziału. Dostęp do konkretnego okna jest możliwy na kilka sposobów: 

 kliknięcie myszką na fragment okna (np. gdy jest częściowo zasłonięte przez inne okna) 

 kliknięcie myszką na odpowiadającą oknu ikonę z paska narzędzi  

 poprzez menu Wycena > strony podstawowe > Nazwa strony  
  Wycena > okna dodatkowe > Nazwa okna 

Domyślnie program przy rozwijaniu kolejnego okna, domyślnie zamyka okna otwarte poprzednio. Ten tryb 
pracy jest wskazany przy niskiej rozdzielczości monitora. Jeżeli monitor pracuje z rozdzielczością 1024x768 
lub większą można poprzez zmianę ustawień spowodować, że kilka okien będzie jednocześnie rozwiniętych 
– będzie jednocześnie widoczne więcej informacji. Zmiany te wykonuje się w opisanym w rozdziale 6.2 oknie 
Ustawienia użytkownika dostępnym po wybraniu z menu Użytkownik >Ustawienia. 

Na panelu podstawowych danych wyceny  przez cały czas widoczna jest ikona rodzaju pojazdu oraz jego 
podstawowe dane opisane jako: Marka, Model, Opis pojazdu (wersja pojazdu, nadwozie, pojemność i moc 
silnika). Dane te są automatycznie wypełniane przez program i nie ulegają zmianie przez cały okres 
wykonywania danej wyceny. Pola: Rok produkcji, Katalog, Wartość bazowa i Wartość po korektach 
wypełniane są przez program i na bieżąco aktualizowane. Obok znajduje się pole wskazujące czy wycena 
jest wykonywana w cenach netto czy brutto. 

Opis funkcji górnego menu oraz przycisków paska narzędzi 

Główne – Podstawowe funkcje obsługi wyceny 

 Rys.  3-10 

  Główne >Zapisz – zapis wykonanej wyceny pod nazwą zgodną z numerem wyceny, 

wprowadzonym przez użytkownika w oknie oznaczonym jako [D] Dane dotyczące wyceny (patrz 
rozdział 3.5). Zapis odbywa się domyślnie w katalogu domowym użytkownika. Dopuszczalny jest 
także zapis w podkatalogach katalogu domowego użytkownika, na dyskietce, w katalogu 
wspólnym (COMMON), oraz w katalogach innych użytkowników w ramach nadanych przez 
administratora praw dostępu.   
Jeżeli przy zapisie wyceny na dysk użytkownik decyduje się nadpisać znajdujący się już na dysku 
plik wcześniejszej wersji wyceny, to plik ten jest zachowywany z rozszerzeniem *.sie.bak jako 
kopia zapasowa. Umożliwia to odtworzenie poprzedniej wersji wyceny poprzez jej ponowne 
otwarcie w oknie Wybór wyceny (patrz rozdział 3.2.4).  
Zbyt duża liczba wycen w jednym katalogu utrudnia wyszukanie konkretnej wyceny. Zaleca się 
więc przenoszenie części wycen do odpowiednich podkatalogów. Przykładowo, po zakończeniu 
każdego miesiąca, w katalogu domowym użytkownika można zakładać podkatalog o nazwie 
rok_miesiąc (np.: 2005_05) i przenosić tam wszystkie pliki o rozszerzeniach *.sie oraz *.sie.bak. 

  Główne >Zapisz jako – zapis wyceny ze zmianą jej nazwy lub miejsca zapisu. Zapis odbywa się 
domyślnie w katalogu domowym użytkownika. Dopuszczalny jest także zapis w podkatalogach 
katalogu użytkownika, na dyskietce, w katalogu wspólnym (COMMON), oraz w katalogach innych 
użytkowników w ramach nadanych przez administratora praw dostępu. 

  Główne >Wyślij wycenę pocztą - po zapisaniu wyceny w katalogu pocztowym (Common\Mail) 
nastąpi otwarcie okna Wysyłanie wiadomości (patrz rozdział 3.14.9.2). Jeżeli poczta jest 
właściwie skonfigurowana, to po stworzeniu nowej wiadomości, zostanie nawiązane połączenie 
ze skrzynką pocztową, dołączenie do niej pliku wyceny i wysłanie go na wskazany adres 

  Główne >Zapisz wycenę do wysłania pocztą - zapisanie wyceny w katalogu pocztowym 
(Common\Mail). Plik wyceny znajdujący się w tym katalogu można dołączyć jako załącznik do 
listu elektronicznego. 
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  Główne >Wstaw dane z innej wyceny - możliwość wygodnego przenoszenia zawartości pól 
opisowych ze wskazanej, zapisanej wcześniej wyceny, która może być traktowana, jako szablon 
dla spraw określonego typu (patrz rozdział 3.14.10). 

  Główne >Wydruk – otwarcie okna Parametry wydruku (opisanego w rozdziale 3.12), które 

umożliwia określenie wszystkich parametrów związanych z drukowaniem, a następnie podgląd 
wydruku na ekranie i/lub drukowanie na drukarce. 

  Główne >Zakończ wycenę – zamknięcie wyceny 

 

Wycena – strony podstawowe – menu umożliwiające otwieranie wybranych stron wyceny.  

 Rys.  3-11 

  Wycena - strony podstawowe >Dane identyfikacyjne - otwarcie okna [I] Dane identyfikacyjne 

pojazdu (opisanego w rozdziale 3.4) 

  Wycena - strony podstawowe >Dane dotyczące wyceny - otwarcie okna [D] Dane dotyczące 

wyceny (opisanego w rozdziale 3.5) 

  Wycena - strony podstawowe >Dane techniczne - otwarcie okna [T] Dane techniczne pojaz-

du (opisane w rozdziale 3.6) 

 Wycena - strony podstawowe >Wyposażenie  - otwarcie okna [W] Wyposażenie pojazdu (opi-

sanego w rozdziale 3.7) 

  Wycena - strony podstawowe >Korekty - otwarcie okna [K] Korekty (opisanego w rozdziale 

3.8)  

  Wycena - strony podstawowe >Ogumienie pojazdu - otwarcie okna [O] Ogumienie pojazdu 

(opisanego w rozdziale 0) 

  Wycena - strony podstawowe >Naprawa - otwarcie okna [N] Naprawa (opisanego w rozdziale 

5.2) 

  Wycena - strony podstawowe >Stopień uszkodzenia - otwarcie okna [U] Obraz uszkodzeń 

(opisanego w rozdziale 5.2.4.3) 

  Wycena - strony podstawowe >Podsumowanie - otwarcie okna [P] Wartość pojazdu w 

stanie uszkodzonym – podsumowanie (opisanego w rozdziale 5.4). 

Wycena – okna dodatkowe – menu umożliwiające otwieranie dodatkowych okien wykorzystywanych w 
trakcie wykonywania wyceny.  

 Rys.  3-12 
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 Wycena >Okna dodatkowe >Katalog wartości bazowych - otwarcie okna Katalog wartości 

bazowych (opisanego w rozdziale 3.4.1), zawierającego podstawowe dane eksploatacyjno-
cenowe o wycenianym pojeździe.  

 Wycena >Okna dodatkowe >Zdjęcia – otwarcie Dokumentacji fotograficznej (opisanej w 

rozdziale 3.11). 

 otwarcie okna Szczegółowego opisu stanu technicznego pojazdu (opisanego w rozdziale 

3.12). 

  Wycena > Okna dodatkowe >Rynkowy ubytek wartości – otwarcie okna Rynkowy ubytek 

wartości (opisanego w rozdziale 5.5).  

 Wycena >Okna dodatkowe >Arkusz kontrolny - otwarcie okna Arkusz kontrolny (opisanego 

w rozdziale 3.10), w którym rejestrowany jest przebieg wyceny wartości rynkowej pojazdu  w 
zakresie bieżących wyników.  

Użytkownik – menu użytkownika:  

 Rys.  3-13 

   Użytkownik > Logowanie - logowanie do wskazanej bazy użytkowników w oknie 
Logowanie (opisanym w rozdziale 6.3.1). Należy wskazać katalog dyskowy, w którym została 
założona baza użytkowników.  

   Użytkownik >Informacje o użytkowniku - otwarcie okna Informacja o uprawnieniach 
użytkownika, (opisanego w rozdziale 6.3.2) - zawierającego szczegółowe informacje o 
właściwościach aktywnego użytkownika. 

   Użytkownik >Zmiana hasła - otwarcie okna Zmiana hasła (opisanego w rozdziale 6.3.3). 

  Użytkownik >Ustawienia - otwarcie okna Ustawienia użytkownika (opisanego w rozdziale 6.2), 
które pozwala na ustawienie preferowanych przez użytkownika wartości związanych z 
wykonywaniem wyceny pojazdu.  

Okna – menu ustawiania pracy z oknami wyceny - dostępne, jeśli w oknie Ustawienia użytkownika nie 
zaznaczono opcji   

 Rys.  3-14 

  Okna >Ułóż kaskadowo   

  Okna >Rozmieść okna   

Pomoc - opcje do uruchamiania pomocy 
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 Rys.  3-15 

  Pomoc >Spis treści 

  Pomoc >Co nowego w programie 

  Pomoc >Szukaj 

  Pomoc >Jak używać pomocy 
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3.4 [I] DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 

 Rys.  3-16 

Identyfikacja pojazdu 

pole określające rok wyprodukowania pojazdu. W oknie Katalogu wartości 
bazowych (patrz rozdział 3.4.1), które otwierane jest poprzez naciśnięcie 

znajdującego się obok pola przycisku, można zmienić rok produkcji pojazdu. Zmiana ta spowoduje 
jednocześnie zmianę wartości bazowej na tą która jest zgodna z wybranym rokiem produkcji. 

 
pole do wpisania numeru rejestracyjnego wycenianego pojazdu. 

 
pole do wpisania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). 

 

        - pole do wpisania oznaczenia i numeru silnika od-
czytanego z bloku silnika lub w oparciu o dokumenty wycenianego pojazdu. 

 
numer INFO-EKSPERT to indywidualnie nadany dla każdego pojazdu 
niepowtarzalny numer, którego pierwsze trzy cyfry stanowią numer marki. 
Pole to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie można go edytować 

Wartość bazowa 

 

 

Wartość bazowa pojazdu 
(Instrukcja 1/2016) 

WARTOŚĆ BAZOWA POJAZDU to ustalona na określony miesiąc i rok wartość rynkowa (sprzedaży lub zakupu) pojazdu 
bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji (zarejestrowanego po raz pierwszy 
po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. 

Gdy wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartością bazową jest wartość w miesiącu wyceny takiego 
samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposażeniem standardowym. 

Pojazdem bazowym nazywamy pojazd który: 

 jest sprawny w dobrym stanie technicznym, odpowiednim do okresu użytkowania, bez uszkodzeń i wad po naprawczych, 

 jest zarejestrowany w Polsce i posiada ważne dopuszczenie do ruchu, 

 jest wyposażony standardowo (bez wyposażenia dodatkowego, w tym nadwozie z powłoką lakierową nie wymagającą 
dopłat ),v· 

 ma przebieg zgodny z przebiegiem normatywnym, ustalony w oparciu o normatywne przebiegi roczne,· 

 jest wyposażony w ogumienie zużyte w 50%, a gdy wartość bazowa dotyczy pojazdu w początkowym okresie eksploatacji, 
o niewielkim przebiegu; zużycie ogumienia pojazdu bazowego powinno być odpowiednio niższe od 50%, proporcjonalnie do 
tego przebiegu. 

Szczególnym rodzajem pojazdu bazowego jest pojazd fabrycznie nowy oferowany do sprzedaży, spełniający następujące kryteria: 

 wyposażony standardowo 

 wyprodukowany w roku sprzedaży, 

 bez usterek, wad produkcyjnych, transportowych itp., przygotowany do sprzedaży. 
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Dla pojazdu, którego rok produkcji pokrywa się z rokiem wybranego katalogu 
jest to cena nowego standardowo wyposażonego pojazdu w miesiącu 

odpowiadającym oznaczeniu katalogu. Dla pojazdów starszych (wyprodukowanych przed rokiem wybranego 
katalogu) jest to wartość bazowa pojazdu, który był zarejestrowany po raz pierwszy w maju jego roku 
produkcji. Pole to może być zmieniane jedynie pośrednio poprzez modyfikację Katalogu wartości 
bazowych (patrz rozdział 3.4.1). 

 

Panel informujący o walucie i stawce VAT. Program umożliwia wykonanie 
wyceny pojazdu: 

 w złotych lub w euro oraz 

 w cenach brutto (z VATem) lub netto (bez VATu). 
Dodatkowo, dla wycen w euro możliwa jest zmiana stawki podatku VAT. 

 - Jeżeli w programie został uaktywniony moduł zakupu to panel zawiera 
także informację o rodzaju wartości przyjętych do wyceny (SPRZEDAŻ / 
ZAKUP) 

Naciśnięcie przycisku [Zmień] otwiera okno Przelicz, w którym po wybraniu i 
zaakceptowaniu nowych ustawień, program automatycznie przeliczy 
wszystkie wartości. 

Pierwsza rejestracja 

pole do wpisania pełnej, ustalonej na podstawie posiadanych 
dokumentów, daty pierwszego dopuszczenia wycenianego pojazdu 

do ruchu. Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostanie otwarte 
po kliknięciu myszą na przycisk z niebieską strzałką, znajdujący się po prawej stronie pola lub - po 
uprzednim przeniesieniu tabulatorem aktywności na strzałkę - po naciśnięciu klawisza <Enter>.  
UWAGA!!! W przypadku, gdy pole nie zostanie wypełnione zakłada się, że pojazd został zarejestrowany w 
roku produkcji. Jako miesiąc rejestracji dla pojazdów rocznych i starszych zakłada się 15 maja, a dla 
pojazdów nowych dzień, na jaki jest sporządzana wycena. 

pole to jest wypełniane tylko wtedy, gdy data pierwszej rejestracji 
wpisana w dowodzie rejestracyjnym nie ma związku z 

rzeczywistym czasem rozpoczęcia użytkowania pojazdu tj. w przypadku: 

 jeżeli jest to data pierwszej rejestracji w Polsce dla używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
(import prywatny z UE / imp. prywatny spoza UE) lub 

 gdy jest to data pierwszej rejestracji pojazdu złożonego z części (składanie pojazdu). 

Właściwą opcję można wybrać przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem .  
Wypełnienie pola nie spowoduje uwzględniania tej daty w wyliczeniach. Będzie ona miała jedynie charakter 
informacyjny. Aby program automatycznie skorygował wartość pojazdu w związku z indywidualnym jego 
zakupem za granicą należy oprócz podania daty pierwszej rejestracji w Polsce zaznaczyć odpowiednią 
opcję na stronie Korekt (patrz rozdział 3.8). 

Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po 
kliknięciu myszą na przycisk z niebieską strzałką, znajdujący się po prawej stronie pola lub - po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywności na strzałkę - po naciśnięciu klawisza <Enter>. 

Program domyślnie wykonuje korektę ze względu na pierwszą rejestrację, jeśli tylko ta 
data jest wprowadzona. Kliknięcie wskaźnikiem myszy na przycisk spowoduje 
wyłączenie / włączenie wyliczania tej korekty. 
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Przebieg          

 

 

– Pola opisujące przebieg wycenianego pojazdu w kilometrach lub 
w milach (po naciśnięciu przycisku [km/mil]). Informacje zawarte 
w polach oznaczają kolejno: 

 Przebieg normatywny wycenianego pojazdu - (       ) - określany na podstawie 

rzeczywistego okresu eksploatacji pojazdu (od daty pierwszej rejestracji do daty wyceny lub daty 
szkody) według zasad określonych w Instrukcji 1/2005. Zmiana wartości następuje automatycznie po 
ewentualnej zmianie  
 a) terminu początku eksploatacji (data pierwszej rejestracji, rok produkcji) lub  
b) terminu zakończenia eksploatacji: zmiana daty wyceny lub daty szkody. 

 wskazania drogomierza. Jeśli nie zostały wypełnione pola ‘przebieg podany’ lub ‘przebieg szacowany’ 
to stanowi on podstawę do wyznaczania korekty przebiegu 

 przebieg podany przez właściciela / użytkownika. O ile jest wpisany, a nie jest wypełnione pole 
‘przebieg szacowany’, stanowi on podstawę do wyznaczania korekty przebiegu. 

 przebieg szacowany na podstawie stanu technicznego oraz doświadczenia wykonawcy wyceny. O ile 
jest wpisany, stanowi podstawę do wyznaczania korekty przebiegu. 

 

Korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji   
(Instrukcja 1/2016) 

W procesie określania wartości rynkowej pojazdu należy uwzględniać wpływ daty pierwszej rejestracji (pierwszego dopuszczenia do 
ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na wartość. Ze względu na założenie, że pojazd bazowy jest zarejestrowany po raz pierwszy 
15 maja roku produkcji, korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji ma wartość różną od zera dla pojazdów zarejestrowanych w 
innych terminach. Dla pojazdu zarejestrowanego przed dniem 15 maja roku produkcji, należy zastosować odpowiednią korektę 
ujemną jego wartości, natomiast dla pojazdu zarejestrowanego po 15 maja roku produkcji - korektę dodatnią. Odstępstwo od tej 
zasady dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku wyceny dla których korektę dotyczącą daty pierwszej rejestracji liczymy od 
wartości bazowej pojazdu nowego i jest to zawsze korekta ujemna.  
Korektę przeprowadzamy z dokładnością do jednego miesiąca zaokrąglając różnicę czasową do pełnych miesięcy. (...) 

Dla pojazdów, których wiek przekracza 19 lat, korekty dotyczącej daty pierwszej rejestracji nie stosujemy. 

Przebieg normatywny   
(Instrukcja 1/2016) 

Przebiegiem normatywnym pojazdu nazywamy założony przebieg całkowity pojazdu bazowego, osiągany przez ten pojazd w 
przyjętym okresie użytkowania.  
Przebiegi normatywne ustala się na podstawie monitorowania rynku, na identycznym poziomie dla grup pojazdów o podobnym 
charakterze wykorzystania w wielkościach zbliżonych do przeciętnego rzeczywistego przebiegu, osiąganego przez te pojazdy.  
Przebiegi normatywne pojazdów określa się na podstawie badań średnich przebiegów określonych grup pojazdów w całym okresie 
ich użytkowania. Są one uzależnione od pojemności silnika, klasy, rodzaju i przeznaczenia pojazdu, odmiennie dla samochodów 
osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów. Badanie średnich przebiegów pojazdów użytkowanych w Polsce i bieżące 
określanie normatywów przebiegów dla poszczególnych grup pojazdów powierza się spółce INFO-EKSPERT Sp. z o.o. Normatywy 
te będą publikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia i spółki INFO-EKSPERT, w podstawowym zakresie w 
miesięcznikach Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe oraz podawane w bazach danych programu Komputerowy System 
INFO-EKSPERT. Aktualny stan tych normatywów zawiera załącznik nr 2 do Instrukcji.  
Badania rzeczywistych przebiegów pojazdów pozwalają zauważyć, że roczne przebiegi samochodów, po kilku latach zbliżonego do 
stabilnego intensywnego wykorzystania, mają charakter wielkości malejących wraz z wiekiem pojazdu.  
Przyjęto, jako dostatecznie odpowiadające stanowi użytkowania samochodów w Polsce, stałe normatywne przebiegi miesięczne 
pojazdów przez okres pierwszych pięciu lat ich użytkowania, niższe stałe przebiegi normatywne w okresie kolejnych pięciu lat (6 do 
10 lat) oraz stałe normatywne przebiegi niższe od poprzednich w całym okresie po dziesięcioletniej eksploatacji pojazdów. 

Korekta przebiegu   
(Instrukcja 1/2016) 

Gdy ustalony rzeczywisty przebieg pojazdu jest większy niż (...) przebieg normatywny, należy zastosować ujemną korektę wartości 
bazowej pojazdu. W przeciwnym razie, gdy przebieg rzeczywisty jest mniejszy od normatywnego, korekta będzie dodatnia.  
Gdy znacznie wyższy od normatywnego przebieg pojazdu jest przyczyną widocznych zużyć technicznych i niesprawności zespołów 
pojazdu, czynniki te należy uwzględniać w korektach różnych, dotyczących stanu technicznego pojazdu, niezależnie od korekty 
przebiegu.  
Podstawą stosowania korekt przebiegu są prawidłowe wskazania sprawnego drogomierza pojazdu, skorygowane w przypadkach 
awarii i napraw lub wymian tego urządzenia. Gdy udokumentowana niesprawność albo błędne wskazania drogomierza 
uniemożliwiają ustalenie przebiegu pojazdu nie należy stosować korekty przebiegu albo jeżeli jest to możliwe stosować korektę 
szacunkową. 
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Czas pracy  

 

 wskazanie licznika - czas pracy wycenianego pojazdu według wskazań licznika (mtg - motogodziny) 

 czas pracy podany - czas pracy wycenianego pojazdu podany przez właściciela / użytkownika pojazdu.  

 czas pracy szacowany - czas pracy wycenianego pojazdu oszacowany na podstawie stanu 
technicznego oraz doświadczenia wykonawcy wyceny. 

Różnice względem pojazdu bazowego 

Parametry pojazdu / zabudowy 

Zestawienie końcowych wartości korekt (po uwzględnieniu amortyzacji) wynikających ze zmian w oknie 
Dobór parametrów pojazdu (patrz rozdział 3.4.4) . 

 
–   – wartość korekty z tytułu zmiany rodzaju kabiny (od danych 2015.03) 

- funkcja dostępna dla samochodów posiadających wydzieloną kabinę 
kierowcy (ciągnik siodłowy, wywrotka, furgon kontenerowy, izoterma, 
chłodnia, skrzynia) przy wycenie „z bazy”, gdy dla danego pojazdu są 
publikowane wartości bazowe. 

 
–   – wartość korekty z tytułu zmiany parametrów pojazdu / zabudowy – 

(od danych 2015.03) - funkcja dostępna dla samochodów o zabudowie: 
furgon kontenerowy, izoterma, chłodnia, skrzynia, przy wycenie „z bazy”, gdy 
dla danego pojazdu są publikowane wartości bazowe. 

 
–  – wartość korekty z tytułu zamontowania zabudowy chłodniczej furgonu  

Funkcja dostępna dla samochodów dostawczych o nadwoziu typu furgon z 
jednym rzędem siedzeń. 

 
–  – wartość korekty z tytułu zamontowania  dźwigu (HDS)   

Urządzenie dostępne dla samochodów ciężarowych o zabudowie skrzyniowej 
(ze skrzynią otwartą) oraz ciągników siodłowych.   

 
–   – wartość korekty z tytułu zamontowania windy załadowczej   

Urządzenie dostępne dla samochodów ciężarowych i dostawczych z 
wyłączeniem pojazdów uniwersalnych (na bazie osobowych) i pickupów. 

 
–     – wartość korekty z tytułu zamontowania agregatu chłodniczego  

Urządzenie dostępne dla samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i 
naczep z zabudową chłodniczą. 

 
– przycisk otwierający okno Dobór parametrów pojazdu (patrz rozdział 3.4.4). 

Wyposażenie specjalne 

Wyposażenie specjalne znacząco modyfikuje wartość pojazdu i jest dostępne: 

 przy standardowym trybie wyceny - dla pojazdów innych niż samochody osobowe i terenowe oraz 
motocykle.  

Program domyślnie wykonuje korektę przebiegu uwzględniając wpisaną wartość w pola 
określające przebieg pojazdu lub wskazania drogomierza. Kliknięcie wskaźnikiem myszy na 
przycisk spowoduje wyłączenie / włączenie wyliczania tej korekty. Program zwiększa lub 
zmniejsza wartość  korekty przebiegu jedynie wtedy, gdy różnica między przebiegiem 
normatywnym a przebiegiem stanowiącym podstawę do wspomnianej korekty mieści się w 
granicach 100 000 km. Po przekroczeniu tej granicy korekta ma stałą wartość. 

 Włączenie / wyłączenie wyliczania przez program wielkości przebiegu normatywnego dla 
wycenianego pojazdu. Wyłączenie wyliczania przebiegu normatywnego, a tym samym 
wyłączenie korekty związanej z przebiegiem pojazdu jest wskazane przy wycenie pojazdów 
nietypowych np.: samochód strażacki. 

Pola opisujące czas pracy wycenianego pojazdu w motogodzinach (mtg). 
Informacje zawarte w polach oznaczają kolejno: 
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 przy wycenie spoza bazy  - dla wszystkich pojazdów po wybraniu na Stronie głównej programu z 
górnego menu pozycji Nowa wycena > Nowa pojazdu spoza bazy lub Nowa wycena > Nowa na 
podstawie modelu z bazy.  

 
– suma wartości elementów wyposażenia specjalnego pojazdu (po 

uwzględnieniu amortyzacji). 

 
– przycisk otwierający okno Wyposażenie specjalne (patrz rozdział 3.4.5), w 

którym można przeglądać, wstawiać, usuwać, bądź edytować elementy 
wyposażenia specjalnego. 

Powłoka lakierowa 

pole do wpisania informacji o barwie powłoki lakierowej. Pole to 
może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej 

stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze 
strzałką po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest [Lista kolorów nadwozia] 
opisano na stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

pole do wprowadzenia typu powłoki lakierowej. Odpowiedni typ 
wybierany jest po kliknięciu wskaźnikiem myszy na przycisk ze 

strzałką  po prawej stronie pola. Otworzy się wówczas rozwijalna lista, na której należy wskazać określony 
rodzaj powłoki lakierowej. 

Rodzaj pojazdu 

pole opisujące rodzaj wycenianego pojazdu. Program 
automatycznie podpowiada opis zgodny z wybranym rozdziałem 

katalogu (przycisk [Auto] znajdujący się obok pola ma kolor zielony). Jeżeli opis ten jest zbyt mało 
precyzyjny - po naciśnięciu przycisku (zmiana na kolor czerwony) możliwa jest edycja i modyfikacja 
zawartości pola. Przejście do trybu edycji pola spowoduje także, że podczas generowania wydruków ze 
strony Parametry wydruku (np. wydruk podstawowy) wiersz opisujący rodzaj pojazdu zostanie oznaczony 
gwiazdką [*]. 

  – Stan przycisku “wciśnięty” informuje o przeprowadzonej 
homologacji na pojazd ciężarowy - w oknie danych o Nadwoziu 
(opisanego w rozdziale 3.6.2) udostępnione zostanie wówczas do 

edycji pole ‘Liczba miejsc’. 

         – pole do wpisania krótkiego opisu 
wycenianego pojazdu (np. przy wycenie pojazdów nietypowych). 

Pole to może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się 
naciskając klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej stronie pola. 
Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest [Lista rodzajów pojazdu] opisano na stronie Obsługa 
wspólnych baz (w rozdziale 3.14.3). 

   – pole do określenia sposobu wykorzystywania 
wycenianego pojazdu. Pole to może zostać wypełnione ręcznie 

bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając 
wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym 
wyświetlana jest [Lista charakteru wykorzystania] opisano na stronie Obsługa wspólnych baz (w 
rozdziale 3.14.3). 

Pozostałe elementy 

 

–  - przycisk otwiera okno Szczegółowego opisu stanu technicznego 
pojazdu (w wersji INFO-PLUS). 

 
–  - przycisk uaktywnia się po kliknięciu na niego  wskaźnikiem myszy – 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które 
pozwala na dokonanie opisów pojazdu oraz zamieszczenie wszelkich uwag 
dotyczących wycenianego pojazdu. 

 
–  - przycisk uaktywnia się po kliknięciu na niego  wskaźnikiem myszy – 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które 
pozwala na dokonanie opisów stanu technicznego wycenianego pojazdu. 
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–   - przycisk uaktywnia się po kliknięciu na niego  wskaźnikiem myszy – 

zostaje otwarte okno Opis powłoki lakierowej (opisane w rozdziale 3.4.3), 
w którym na przedstawionym graficznie schemacie można opisać grubości 
powłoki lakierowej na poszczególnych elementach karoserii pojazdu. 

 
– przycisk zostaje uaktywniony po kliknięciu na niego wskaźnikiem myszy – 

zostanie otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), w którym 
można dokonać wpisów uzasadniających zastosowanie lub nie 
zastosowanie korekt przebiegu i daty pierwszej rejestracji. Komentarz ten 
służy jednocześnie do opisu innych korekt umieszczonych na stronie 
[K] Korekty (opisanej w rozdziale 3.8). W związku z tym ten sam komentarz 
może zostać uaktywniony ze strony innych korekt. 

 
– komentarz pojawiający się na wydruku Arkusza kontrolnego. 

 

 
– przejście do edycji drugiej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w 

oknie [D] Dane dotyczące wyceny (opisanym w rozdziale 3.5). 

 

3.4.1 KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH 

 Rys.  3-17 

Wstęp: 

Okno zawiera podstawowe dane eksploatacyjno-cenowe o wycenianym pojeździe, które zostały pobrane z 
bazy danych danego miesiąca. Miesiąc i rok aktywnej bazy danych widoczne są w górnej części okna. Po 
naciśnięciu przycisku [F12 - Zm. mies.] możliwa jest ewentualna zmiana tej bazy.  
Dla pojazdów, które nie występują w bazie danych zachodzi konieczność "ręcznego" zbudowania katalogu 
wartości bazowych. W związku z tym przy otwieraniu nowej wyceny dla takiego pojazdu okno Katalogu 
wartości bazowych otwiera się automatycznie.  

Gdy wyceniany pojazd został zarejestrowany w miesiącu innym niż maj roku produkcji lub gdy data wyceny 
jest odległa od daty szkody, program wylicza odpowiednio korektę z tytułu pierwszej rejestracji i / lub korektę 
daty szkody. Ich wartości są uzależnione od tempa spadku wartości pojazdu w latach, toteż sposób 
zbudowania katalogu wartości bazowych ma decydujący wpływ na poprawność wyliczenia tych korekt.  

W sytuacji, gdy przy wyborze pojazdu do wyceny został wskazany niewłaściwy rok produkcji okno Katalogu 
wartości bazowych umożliwia jego zmianę. Jeżeli w bazie danych nie ma informacji o wartości pojazdu dla 
określonego roku, to aby wskazać go jako rok produkcji należy najpierw stworzyć odpowiedni wiersz w 
katalogu wartości bazowych. 

Opis tabeli: 

 – w wierszu, który użytkownik wybrał jako rok produkcji pojazdu - znajduje się oznaczenie ‘RP’ 
(zmianę oznaczenia można dokonać przyciskiem [F3-Ustaw RP]) 
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– rok i miesiąc produkcji pojazdu bazowego dla którego w kolumnie ‘Wartość[zł]’ jest określona 
wartość. 

 – kolor zielony pola oznacza nowy wiersz dopisany do katalogu przez użytkownika 

 – wartość pojazdu bazowego z danego roku i miesiąca produkcji.  

 – kolor fioletowy pola oznacza ostatnią cenę nową z roku katalogu dla pojazdu nie 
będącego już w ofercie dealera  

 – kolor czerwony pola oznacza cenę zmodyfikowaną przez użytkownika w już 
istniejącym wierszu oryginalnego katalogu wartości bazowych 

 – procent określający wartość pojazdu z danego roku w stosunku do wartości pojazdu nowego 
(wartość wyliczana tylko, jeżeli w katalogu podana jest wartość pojazdu nowego) 

Obsługa Katalogu wartości bazowych: 

 – <F12> – umożliwia zmianę bazy danych w obrębie tego samego 
Katalogu danych (patrz rozdział 3.4.1.1). 

 – <F3>   – otwiera okienko Nowa wartość bazowa (patrz rozdział 3.4.1.3), 
w którym możliwe jest stworzenie i wypełnienie nowego wiersza tabeli 
‘Katalogu wartości bazowych’. 

 – <F4>   – otwiera okienko Edycja ceny z katalogu (patrz rozdział 3.4.1.2), 
w którym możliwa jest zmiana danych ze wskazanego roku produkcji. 

 – <F5>   – umożliwia przywrócenie oryginalnej wartości pojazdu w wierszu 
wskazanym przez użytkownika. 

 – <F6>   – umożliwia przywrócenie oryginalnych wartości w całym katalogu 
wartości bazowych. 

 –  <F7>   – umożliwia jednoczesną zmianę wszystkich cen o zadany 
procent. 

 – <F8>   – usuwa wiersz (nie jest możliwe usunięcie wiersza oznaczonego 
symbolem RP (rok produkcji). 

 – <F9>   – umożliwia ustawienie wartości ze wskazanego wiersza tabeli 
jako roku produkcji pojazdu. 

 
– umożliwia skomentowanie wartości bazowej pojazdu lub powodów jej 

modyfikacji. Dla pojazdu ze zmodyfikowaną zabudową (dostawcze i 
ciężarowe) program będzie dodawał także automatyczną treść 
komentarza dotyczącą zmiany parametrów zabudowy. 

 

 – <F10> – zamyka okno i zatwierdza zmiany. 

 – <Esc> – zamyka okno bez dokonania zmian. 
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3.4.1.1 Katalog danych 

 Rys.  3-18 

Okno to umożliwia zmianę roku i miesiąca w zakresie aktywnego katalogu bazy danych. Jeżeli zachodzi 
konieczność skorzystania z innego katalogu bazy danych, wówczas należy zamknąć wycenę i właściwy 
katalog wskazać w oknie Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (patrz rozdział 2.2) w sekcji Źródło danych. 

Opis kolumn tabeli oraz przycisków okna: 

 – kolumna bez nazwy;  wiersz aktualnego roku i miesiąca katalogu zaznaczony jest strzałką  

 – rok katalogu 

 – miesiąc katalogu  

  – <Enter> – przycisk zatwierdza dokonany wybór  

  – <Esc> – zamyka okno bez dokonania zmian 

3.4.1.2 Edycja ceny z katalogu 

 Rys.  3-19 

Wstęp: 

Okno umożliwia zmianę danych z roku produkcji wskazanego w Katalogu wartości bazowych (patrz 
rozdział 3.4.1).  

Opis obiektów: 

 

 

 

 

  przycisk umożliwia przywrócenie ceny oryginalnej w polu ‘Cena [zł]’ , jeżeli ta została 

uprzednio zmieniona przez użytkownika  

rok produkcji pojazdu; brak możliwości edycji i zmiany rocznika. 

wartość bazowa pojazdu z danego roku produkcji w złotych. 

procent określający wartość pojazdu w stosunku do wartości pojazdu nowego - pole jest 
widoczne, o ile w Katalogu wartości bazowych (patrz rozdział 3.4.1) została podana cena dla 
pojazdu z bieżącego roku produkcji. 
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  <Esc> – zamyka okno bez dokonania zmian w Katalogu wartości bazowych. 

  <F10> – przycisk zatwierdza dokonane zmiany 

3.4.1.3 Nowa wartość bazowa 

 Rys.  3-20 

Wstęp: 

Okno umożliwia dopisanie nowych danych dla roku produkcji brakującego w Katalogu wartości bazowych 
(patrz rozdział 3.4.1).  

Opis obiektów: 

 

 

 

 

  przycisk umożliwia wstawienie wartości proponowanej przez program na podstawie notowań 

zbliżonych pojazdów tej samej marki. 

  <Esc> – zamyka okno bez dokonania zmian w Katalogu wartości bazowych. 

  <F10> – przycisk zatwierdza dokonane zmiany 

3.4.2 PRZELICZ 

 Rys.  3-21 

 

– Sekcja zawierająca aktualne ustawienia dotyczące:  

 rodzaju cen 

 podatku VAT oraz 

 waluty 

rok produkcji pojazdu. 

wartość bazowa pojazdu z danego roku i miesiąca produkcji w złotych. 

procent określający wartość pojazdu w stosunku do wartości pojazdu nowego - pole jest 
widoczne, o ile w Katalogu wartości bazowych (patrz rozdział 3.4.1) została podana cena dla 
pojazdu z bieżącego roku produkcji. 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 76 - 

 

– Sekcja umożliwiająca wprowadzenie nowych ustawień: 

  - rodzaj wartości przyjętych do wyceny - wartości zakupu  
(prawdopodobna kwota środków płatniczych, za jaką podmiot 
handlujący pojazdami używanymi odkupi pojazd w dobrym stanie 
technicznym w celu ponownej jego sprzedaży) lub wartości 

sprzedaży. – przycisk zmiany oznaczony piktogramem    
UWAGA! Przy wycenie w wartościach zakupu brak jest możliwości 
określenia wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym, 
wyliczenia różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie, czy też 
określenia oceny stanu technicznego pojazdu po szkodzie i zakresu 
powstałych uszkodzeń (NIE są aktywne okna Obraz uszkodzeń, 
Podsumowanie, Rynkowy ubytek wartości oraz w oknie Naprawa 
NIE jest aktywna zakładka „Naprawa pojazdu uszkodzonego”. 

 wartości w cenach brutto (z VATem) lub netto (bez VATu). – przycisk 

zmiany oznaczony piktogramem   
 waluta wyceny: złoty lub euro - przycisk zmiany oznaczony piktogramem   

 kurs waluty Euro – może być:   
- wpisany ręcznie w polu edycyjnym  

- pobrany z witryny NBP (przycisk  )   

- pobrany z bazy danych programu (przycisk  )  

 stawka VAT w zakresie 15 – 25% dla wyceny w Euro 

  
 

Opis pozostałych przycisków 

 – <Esc> - zamknięcie okna bez modyfikacji ustawień 

 
– <F10> - dokonanie przeliczeń i zamknięcie okna 

 

3.4.3 OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ 

 Rys.  3-22 

Okno to pozwala na opisanie stanu (grubości) powłoki lakierowej poszczególnych elementów karoserii 
pojazdu. Opis danego elementu można wprowadzić:  
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 jako opis podstawowy (max. 30/60 znaków) - bezpośrednio w polu edycyjnym wskazanym przez 
odnośnik ewentualnie wykorzystując dodatkowe przyciski [µm], [±], [×], [(x)]. Opis ten będzie 
drukowany obok linii wskazującej dany element 

 jako opis uzupełniający - przy każdym polu / odnośniku jest przycisk jest(oznaczony piktogramem 

 /  ), którego naciśnięcie edytuje dodatkowe pole opisu uzupełniającego (max.250 znaków)  
Opisy uzupełniające pojawiają się na wydruku w sekcji Informacje dodatkowe. 

Aby umożliwić uszczegółowienie opisu, każdy element został podzielony na strefy (od dwóch do sześciu), 
które mogą być opisywane oddzielnie. Po kliknięciu przyciskiem myszki na rysunek danego elementu 
otwiera się dodatkowe okienko przeznaczone do opisu poszczególnych stref. Każda strefa oznaczona jest 
dwuliterowym skrótem, który wynika z jej położenia. Litery wykorzystane w skrótach oznaczają:  
L – lewy  
P – prawy  
F – przedni  
T – tylny  
G – górny  
D – dolny  
S - środkowy 

Dla elementu Pokrywa przednia oznaczenia prezentują się następująco: 

 

Strefy, dla których został wprowadzony opis, są automatycznie wyróżniane kolorem.   
W celu przejścia do opisu kolejnego elementu można (bez zamykania dodatkowego okna) kliknąć myszką 
na ten element w głównym oknie. 

 

 

 Stan przycisku decyduje o, sposobie drukowania opisów poszczególnych 
elementów karoserii. 

 • w wariancie pierwszym każdy opis jest poprzedzony automatycznie 
tworzoną nazwą elementu – wtedy na opis użytkownika pozostaje 30 
znaków. 

 •  w wariancie drugim nazwy są pomijane, co rozszerza opis do 60 znaków 

 umożliwia ustawienie wybranej stanu przycisku, jako domyślnego przy 
otwieraniu kolejnych wycen. 

Fragment wydruku z włączonym drukowaniem nazw elementów: 

 

Fragment wydruku dla opcji tylko opisy poszczególnych elementów: 
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Dodatkowe informacje dotyczące wybranych elementów jak i całej powłoki lakierowej można zamieścić w 
komentarzu, którego tekst można edytować po naciśnięciu przycisku [Dodatkowe informacje]. 

 
– przycisk uaktywnia się po kliknięciu na niego  wskaźnikiem myszy – zostaje 

otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które pozwala na 
zamieszczenie dodatkowych informacji oraz wszelkich uwag dotyczących 
powłoki lakierowej pojazdu. 

 
– odpowiednio: <Ctrl+L>, <Ctrl+P> - dla czterodrzwiowych pojazdów z 

nadwoziem zamkniętym wprowadzono możliwość wskazania czy drzwi 
boczne tylne znajdują się z prawej czy z lewej strony. Takie rozwiązanie 
może wystąpić w pojazdach osobowych z nadwoziem typu van oraz 
dostawczych o nadwoziu zamkniętym. 

 – odpowiednio: <F2>, <F3>,<F4> - przyciski umożliwiające łatwe wpisanie do 
aktywnego pola edycyjnego symboli niedostępnych bezpośrednio z 
klawiatury. 

 
– <F2> - naciśnięcie przycisku wstawia (na początku tekstu) w polu opisu 

wybranego elementu znacznik (x). Jego obecność jest interpretowana przez 
program w ten sposób, że na wydruku opisu powłoki lakierowej dany element 
jest wyróżniony „kratką”. 

Pozostałe przyciski 

 – usunięcie opisów powłoki lakierowej we wszystkich polach. 

 – <Esc> - zamknięcie okna bez modyfikacji opisu powłoki lakierowej. 

 – <F10> - zamknięcie okna głównego Opisu powłoki lakierowej z zatwierdzeniem 

wprowadzonych zmian. 

 – <F10> - zamknięcie okna opisu stref elementu powłoki lakierowej. 
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3.4.4 DOBÓR PARAMETRÓW POJAZDU 

 Rys.  3-23 

Okno konfiguracji pojazdu pozwala na zautomatyzowaną zmianę niektórych parametrów pojazdu oraz jego 
zabudowy. Należy z niego skorzystać, gdy w bazie danych nie ma pojazdu o parametrach zgodnych z 
pojazdem wycenianym, a można znaleźć pojazdy o zbliżonych parametrach podwozia. Okno to pozwala 
także określić parametry zamontowanych na pojeździe elementów wyposażenia specjalnego takich jak 
dźwig (HDS), winda załadowcza oraz urządzenia chłodnicze. Warunki dostępności poszczególnych sekcji 
okna w danej wycenie zostały zebrane poniżej: 

 Zmiana rodzaju kabiny – (od danych 2015.03) - samochody ciężarowe i dostawcze posiadające 
wydzieloną kabinę kierowcy (ciągnik siodłowy, wywrotka, furgon kontenerowy, izoterma, chłodnia, 
skrzynia) przy wycenie „z bazy”, gdy dla danego pojazdu są publikowane wartości bazowe. 

 Zmiany parametrów pojazdu / zabudowy –  (od danych 2015.03) - funkcja dostępna przy wycenie „z 
bazy”, gdy dla danego pojazdu są publikowane wartości bazowe:  

– dla samochodów ciężarowych i dostawczych o zabudowie: furgon kontenerowy, izoterma, chłodnia, 
skrzynia 

– dla samochodów dostawczych o zabudowie samowyładowczej 

 Zabudowa chłodnicza furgonu   – samochody dostawcze o nadwoziu typu furgon z jednym rzędem 
siedzeń. 

 Dźwig (HDS)  – samochody ciężarowe o zabudowie skrzyniowej (ze skrzynią otwartą) oraz ciągniki 
siodłowe. 

 Winda załadowcza – samochody ciężarowe i dostawcze z wyłączeniem pojazdów uniwersalnych (na 
bazie osobowych) i pickupów.  

 Urządzenie chłodnicze – samochody ciężarowe, dostawcze, przyczepy i naczepy z zabudową 
chłodniczą. 

 

Kabina   

 
- pole jest dostępne do edycji po naciśnięciu przycisku 

oznaczonego piktogramem . Z rozwijalnej listy można 
wybrać właściwy rodzaj kabiny . 

 
- oznaczenie kabiny według producenta. 

 
- W chwili obecnej wycena kabin nie jest zautomatyzowana, 

co oznacza koniczność określenia przez wyceniającego 
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wielkości korekty z tytułu zmiany kabiny – pole musi być 
wypełnione jeżeli opis którekolwiek z powyższych pól 
(rodz./ozn. kabiny)  różni się od opisu pojazdu bazowego. 

 

Parametry pojazdu / zabudowy   

 
- z rozwijalnej listy dostępne są cztery możliwości: skrzynia, 

furgon kontenerowy, izoterma i chłodnia. Każda z nich 
wiąże się z inną listą elementów wyposażenia zabudowy. 

 
- aluminiowe, stalowe lub brak; pole jest dostępne tylko dla 

zabudowy typu skrzynia.  

 

- naciśnięcie przycisku  powoduje wpisanie oryginalnych 
wartości pojazdu bazowego. 

 

- wymiary zabudowy   
przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, 
że wartość parametru zabudowy jest określana 
automatycznie przez program.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, 
że możliwa jest “ręczna” modyfikacja danego parametru 
zabudowy. 

 

Wyposażenie zabudowy 

Lista możliwych do zamontowania dodatkowych elementów wyposażenia modyfikowana automatycznie 
przez program w zależności od wybranego rodzaju zabudowy. 

 

Wypadkowa korekta z tytułu zmiany parametrów zabudowy (dla pojazdu w stanie nowym) 

Data wymiany / zamontowania zabudowy 

 
- określenie daty wymiany / zamontowania zabudowy w trakcie 

eksploatacji pojazdu, co skutkuje naliczeniem stosownej 
korekty, której wartość jest widoczna w sekcji Podsumowanie.  

 

Zakładka: Zabudowa chłodnicza furgonu  

Zautomatyzowana wycena pojazdów o nadwoziu typu furgon możliwa jest dla pojazdów dostawczych z 
jednym rzędem siedzeń, które zostały wyposażone w komorę chłodniczą i ewentualnie agregat. 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposażony w zabudowę 
chłodniczą.  

Parametry zabudowy chłodniczej 

 
- objętość komory chłodniczej pojazdu.  

przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 

 - Przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że wartość korekty jest określana 
automatycznie przez program.  

 - Przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że możliwe jest “ręczne” zadanie 
wartości korekty z tytułu zmiany parametrów zabudowy.  
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objętość komory chłodniczej jest określana automatycznie 
przez program na podstawie wymiarów zabudowy.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja objętość komory chłodniczej. 

 
- określenie wartości zabudowy chłodniczej w stanie nowym.   

przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
wartość zabudowy chłodniczej jest określana automatycznie 
przez program.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja wartości zabudowy 
chłodniczej. 

 
- data zamontowania zabudowy chłodniczej. Pole niewypełnione 

oznacza zamontowanie w nowym pojeździe.  

 

Zakładka: Urządzenie chłodnicze     

Urządzenie chłodnicze dostępne jest do zamontowania wyłącznie dla rodzaju zabudowy określonej jako 
chłodnia (oznaczenie: Ch, Chl) 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposażony w agregat.  

 
- oznaczenie agregatu według producenta.  

 

Parametry agregatu 

 
- objętość komory chłodniczej pojazdu.  

przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
objętość komory chłodniczej jest określana automatycznie 
przez program na podstawie wymiarów zabudowy.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja objętość komory chłodniczej. 

 
- z rozwijalnej listy można wybrać jednego z dwóch producentów 

agregatów chłodniczych (Thermo King , Carrier). 

 
- rodzaj agregatu - z rozwijalnej listy można wybrać sposób jego 

zasilania. 

 
- maksymalna temperatura chłodzenia.  

 - wskazanie, czy agregat posiada własny napęd   
(opcja dostępna dla danych z katalogu do 2016.01). 

 - wskazanie, czy agregat posiada dodatkowy silnik elektryczny.  

 - wskazanie, czy agregat posiada funkcję umożliwiającą zmianę 
trybu pracy (np. chłodzenie > grzanie). 

 - wskazanie faktu zamontowania rejestratora temperatury.  

 
- określenie wartości urządzenia chłodniczego w stanie nowym.   

przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
wartość urządzenia chłodniczego jest określana automatycznie 
przez program.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja wartości urządzenia 
chłodniczego. 

 
- data zamontowania agregatu. Pole niewypełnione oznacza 
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zamontowanie w nowym pojeździe.  

 
- gdy agregat jest montowany w trakcie eksploatacji pojazdu 

przyjmuje się, że podnosi on wartość pojazdu jedynie o, 
określoną współczynnikiem początkowej amortyzacji, część 
kosztu, jaki został poniesiony w związku z jego montażem.  

 

 

Zakładka: Żuraw (HDS)  

Żuraw (dźwig) jest dostępny dla samochodów ciężarowych o zabudowie skrzyniowej oraz ciągników 
siodłowych.  

Montaż dźwigu wyklucza się z zamontowaniem jako wyposażenia dodatkowego stelażu z opończą lub 
kurtyny z dachem stałym. 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposażony w żuraw.  

 
- oznaczenie żurawia według producenta.  

 

Parametry dźwigu 

 

- pola, których wartości muszą być zadane, aby wartość 
urządzenia została wyliczona 

 
- określenie wartości żurawia (dźwigu) w stanie nowym.   

przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
wartość żurawia jest określana automatycznie przez program.  
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja wartości żurawia. 

 
- data zamontowania żurawia. Pole niewypełnione oznacza 

zamontowanie w nowym pojeździe.  

Współczynnik początkowej amortyzacji   
Montaż dodatkowego wyposażenia w pojeździe nie prowadzi do wzrostu wartości pojazdu o pełny koszt zamontowania tego 
wyposażenia. Zwykle jest to od 50 do 90 procent tego kosztu. Wielkość określającą, jaka część kosztu zamontowania 

wyposażenia podnosi wartość pojazdu, nazywamy współczynnikiem początkowej amortyzacji wyposażenia – aw.   
Tak więc, bezpośrednio po zamontowaniu elementu wyposażenia dodatkowego, współczynnik korekty wyraża się wzorem 

i

i

ii

i

i
i aw

WB

WBns
kwnaw

WB

Ww
kw  %100  

gdzie: 

kwi – współczynnik korekty dotyczącej i–tego elementu wyposażenia 

Wwi – koszt z tytułu zakupu i zamontowania i-tego elementu wyposażenia 

aw i – współczynnik początkowej amortyzacji i-tego elementu wyposażenia 

kwni – współczynnik korekty dotyczący i–tego elementu wyposażenia dla pojazdu fabrycznie nowego 

WBi – wartość bazowa wycenianego pojazdu na dzień zamontowania i-tego elementu wyposażenia 

WBns - wartość bazowa nowego pojazdu w kompletacji standardowej 

Przy określaniu średniego rynkowego kosztu zamontowania wyposażenia należy kierować się poniesionym kosztem montażu 
określonego wyposażenia, z uwzględnieniem średniego poziomu cen na podobne wyposażenie w ogólnodostępnej ofercie. 

Współczynnik początkowej amortyzacji wyposażenia aw należy oszacować dla wybranego wyposażenia, na podstawie oceny 
wpływu tego wyposażenia na wartość pojazdu. INFO-EKSPERT opracuje wytyczne, co do sposobu szacowania tego współczynnika 
dla typowych elementów wyposażenia montowanych indywidualnie w trakcie eksploatacji pojazdów oraz zapewni jego bieżącą 
weryfikację.  

Stosunek WBi / WBns stanowi wynikający z wieku stopień utraty wartości pojazdu bazowego. Gdy montaż wyposażenia ma 
miejsce w początkowym okresie eksploatacji, współczynnik awi początkowej utraty wartości elementu wyposażenia przyjmujemy na 
poziomie wyższym od szacowanego, zgodnie ze stopniem utraty wartości pojazdu bazowego. 

gdy 

WBns

WB
aw i

i   należy przyjąć: 

WBns

WB
aw i

i   



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 83 - 

 
- wskazanie, czy zamontowane urządzenie posiada aktualny 

certyfikat przeglądu UDT.  

 

Zakładka: Winda załadowcza   

Winda załadowcza jest dostępna dla samochodów ciężarowych i dostawczych z wyłączeniem pojazdów 
uniwersalnych (na bazie osobowych) i pickupów. 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposażony w windę.  

 
- oznaczenie windy według producenta.  

 

Parametry windy załadowczej 

 
- wskazanie sposobu składania windy do transportu  

- zamykana za nadwoziem / zabudową  
- chowana pod nadwozie (dla pojazdów z odpowiednio długą 
zabudową wystającą za tylną oś).  

 
- stalowa bądź aluminiowa.  

 
- maksymalnie dopuszczalne obciążenie platformy; pole musi 

być uzupełnione, aby wartość urządzenia została wyliczona.  

 
- przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 

długość platformy jest zadana automatycznie przez program.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja długości platformy.  

 
- określenie wartości windy w stanie nowym.   

przycisk wciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
wartość windy jest określana automatycznie przez program.   
przycisk wyciśnięty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, że 
możliwa jest “ręczna” modyfikacja wartości windy załadowczej. 

 
- data zamontowania windy. Pole niewypełnione oznacza 

zamontowanie w nowym pojeździe.  

 
- wskazanie, czy zamontowane urządzenie posiada aktualny 

certyfikat przeglądu UDT.  

 

Sekcja: Podsumowanie 

 

- zestawienie końcowych wartości korekt (po uwzględnieniu 
amortyzacji) wynikających ze zmian w konfiguracji pojazdu. 
Wartości te są także prezentowane na stronie [I] Dane 
identyfikacyjne pojazdu w sekcji Różnice względem pojazdu 

bazowego.  

 

-  – zestawienie końcowych wartości korekt (po uwzględnieniu 
amortyzacji) wynikających ze zmian w konfiguracji furgonu 
wyposażonego w zabudowę chłodniczą. 
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Pozostałe przyciski 

 
- <ESC> – zamknięcie okna bez modyfikacji konfiguracji pojazdu.  

 
- <F10> – zamknięcie okna z zapisaniem zmodyfikowanej konfiguracji pojazdu .  

 

 

3.4.5 WYPOSAŻENIE SPECJALNE 

 Rys.  3-24 

Opis kolumn tabeli 

 nazwa elementu wyposażenia 

 – procent, o jaki dany element wyposażenia specjalnego podnosi wartość pojazdu 
nowego 

  – wartość elementu wyposażenia 

  – wypadkowy współczynnik amortyzacji wyposażenia 

  – data zamontowania w pojeździe elementu wyposażenia specjalnego. Edycja daty 
możliwa jest z poziomu okna Kalkulator wyposażenia (patrz rozdział 3.4.6) 
uruchamianego przyciskiem [F9 - Edycja]. Określenie miesiąca zamontowania 
koryguje automatycznie współczynnik dodatkowej amortyzacji wyposażenia . 

Opis obiektów dolnego panelu okna: 

 – <F6> – przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposażenia (patrz rozdział 3.4.6), w którym 

możliwe jest dołączenie do nowego elementu wyposażenia specjalnego. 

 – <F9> – przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposażenia (patrz rozdział 3.4.6), w którym 

możliwe jest m.in. po zmianie dowolnego parametru automatyczne określenie pozostałych 
wartości opisujących element wyposażenia specjalnego. 

 – <F8> – umożliwia usunięcie z listy wyposażenia specjalnego pojazdu wybranego elementu 

wyposażenia. 

 

 – suma wartości elementów wyposażenia specjalnego 

 – <F10> – powrót do okna nadrzędnego. 
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3.4.6 KALKULATOR WARTOŚCI WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO 

 Rys.  3-25 

Okno umożliwia edycję parametrów charakteryzujących element wyposażenia. 

Pola parametrów elementu wyposażenia 

nazwa elementu wyposażenia. pole dopuszczone do edycji dla 
elementów wprowadzonych przez użytkownika. Pole to może 

zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając klawisz 
<F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, 
w którym wyświetlana jest [lista elementów wyposażenia] opisano na stronie Obsługa wspólnych baz 
(patrz rozdział 3.14.3).  
Uwaga! Program nie weryfikuje nazwy edytowanego elementu wyposażenia z zestawieniem dostępnych 
opcji wyposażenia markowego. 

– wartość elementu wyposażenia specjalnego w stanie nowym w 

momencie jego montażu. 

– procent o jaki dany element powiększa wartość pojazdu 

nowego w kompletacji standardowej. 

– aktualna wartość elementu wyposażenia specjalnego. 

wynikowy współczynnik wartości wyposażenia, który 
uwzględnia: 

 Charakter przyjętej amortyzacji elementu wyposażenia – iloczyn współczynnika amortyzacji pojazdu 
i współczynnika zwiększonej amortyzacji wyposażenia “wza” ewentualnie skorygowany za pomocą 
współczynnika tempa amortyzacji· 

 Okres użytkowania elementu wyposażenia obliczany na podstawie daty jego zamontowania. 

 Początkową amortyzację elementu wyposażenia dla elementów montowanych w trakcie okresu 
eksploatacji pojazdu. 

Wypadkowy współczynnik pomnożony przez wartość nowego elementu wyposażenia i współczynnik 
amortyzacji pojazdu daje bieżącą wartość tego elementu wyposażenia. 

 – przycisk wciśnięty (zielony) oznacza, że wartość współczynnika jest określana automatycznie 

przez program. 

 – przycisk wyciśnięty (czerwony) sygnalizuje, że możliwa jest “ręczna” modyfikacja wielkości 

współczynnika np. w sytuacji, gdy element nie jest w pełni sprawny. 

współczynnik tempa amortyzacji - współczynnik modyfikujący 
przyjęty dla wyposażenia dodatkowego współczynnik zwiększonej 
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amortyzacji elementu wyposażenia “wza”. Współczynnik może przybierać wartości w zakresie od –1 do 1 
przy czym interpretacja poszczególnych wartości tego współczynnika jest następująca: 

 -1 oznacza brak utraty wartości wyposażenia w czasie 

 0 amortyzacja wyposażenia zgodna z amortyzacją pojazdu 

 1 amortyzacja wyposażenia zgodna z amortyzacją typowego elementu wyposażenia dodatkowego 
(amortyzacja pojazdu zwiększona o współczynnik “wza”) 

data zamontowania elementu wyposażenia specjalnego. Edycja daty 
odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to 

zostaje otwarte po kliknięciu myszą na niebieską strzałkę po prawej stronie pola lub (po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywności na strzałkę) naciskając klawisz <Enter>. Określenie miesiąca 
zamontowania koryguje automatycznie współczynnik dodatkowej amortyzacji wyposażenia . 

gdy element jest montowany w trakcie eksploatacji pojazdu 
przyjmuje się, że podnosi on wartość pojazdu jedynie o, określoną 

współczynnikiem początkowej amortyzacji, część kosztu, jaki został poniesiony w związku z jego 
montażem. 

Przyciski i ich opis 

 – <Esc> - zamknięcie okna bez modyfikacji elementu wyposażenia specjalnego. 

 – <F10> - zamknięcie okna z zapisaniem wprowadzonych zmian. 
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3.5 [D] DANE DOTYCZĄCE WYCENY 

 Rys.  3-26 

Wycena 

 – pole do wpisania numeru sporządzanej wyceny.  

Pole to musi być wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste pole oznaczone jest 
jasnoczerwonym kolorem. Wpisany numer wyceny jest uwidoczniony na górnym pasku Głównego okna 
wyceny. 

 – pole do wpisania daty sporządzanej wyceny.  

Pole to musi być wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku.  
Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 
kliknięciu myszą na niebieską strzałkę  po prawej stronie pola. 

 – określenie, na jaki dzień ma być wyznaczona wartość pojazdu.  

Zmianę opcji można zadać przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem . W przypadku wybrania 
opcji ‘na miesiąc’ jako datę wyceny program przyjmuje 15 dzień danego miesiąca  
Przy wykonywaniu wyceny spoza bazy istnieje dodatkowo możliwość wyceny pojazdu na miesiąc, dla 
którego dane nie zostały zainstalowane. Wybranie daty wcześniejszej niż pierwszy dzień miesiąca danych 
skutkuje wtedy usunięciem wszystkich wartości w Katalogu wartości bazowych (patrz rozdział 3.4.1) oraz 
koniecznością ponownego ich wprowadzenia przez użytkownika. Wycenę spoza bazy uruchamia się 
wybierając z menu Strony głównej programu (patrz rozdział 3.2.1.1) jedną z pozycji:  
Nowa wycena >Nowa na podstawie modelu z bazy lub  
Nowa wycena >Nowa pojazdu spoza bazy.. 

 

Automatyczne numerowanie wycen 

 
– przycisk numeruje wyceny zgodnie z przyjętym w programie wzorcem. 

 
– umożliwia edycję formatu wzorcowego numeru w oknie Numer wyceny (patrz rozdział 3.5.1). 

 
– wciśnięcie przycisku umożliwia edycję pola ‘Nr wyceny’ i ewentualnie poprawienie nadanego 

automatycznie numeru. 

 

Zmiana nazwy wydruku podstawowego  

Opcja jest dostępna przy pracy w trybie rzeczoznawcy. 

 – umożliwia ustawienie nazwy głównego wydruku tworzonego przez Komputerowy System Info-
Ekspert. Dostępne opcje to Wycena i Opinia. 

 – umożliwia ustawienie wybranej nazwy jako domyślnej dla każdej nowo tworzonej wyceny/opinii. 
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Szkoda komunikacyjna 

 – pole do wpisania numeru szkody komunikacyjnej, której dotyczy wycena.  

 – pole do wpisania daty szkody komunikacyjnej.  

Datę wpisuje się w formacie rok-miesiąc-dzień. Wpisanie daty szkody może mieć wpływ na wartość bazową 
wycenianego pojazdu. Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to 
zostaje otwarte po kliknięciu myszą na niebieską strzałkę  po prawej stronie pola. 

 
– przycisk widoczny  wskazanej na stronie [P] Podsumowanie (patrz 

rozdział 5.4). Stan przycisku “wciśnięty” oraz zielona obwódka pól  Nr szkody  i  Data szkody  
sygnalizują, że wpisany w polu numer szkody odnosi się do szkody łącznej.  

 
– przycisk widoczny  wskazanej na stronie [P] Podsumowanie (patrz 

rozdział 5.4). Stan przycisku “wciśnięty” oraz żółta obwódka pól  Nr szkody  i  Data szkody  

sygnalizują, że wpisany w polu numer szkody odnosi się do szkody wcześniejszej.  

 

– przycisk uruchamiany wskaźnikiem myszy - program domyślnie wykonuje 
korektę ze względu na datę szkody.   
Rzeczywisty okres eksploatacji pojazdu to czas od daty pierwszej 
rejestracji do daty powstania szkody a nie do daty wyliczania wysokości 
szkody. W związku z tym, przy likwidacji szkody, wyliczając wartość pojazdu 
należy uwzględnić jego krótszy okres eksploatacji. Umożliwia to korekta za 
datę szkody. W sytuacji, gdy data szkody ma charakter WYŁĄCZNIE 
informacyjny, można tę korektę wyłączyć.  

 

Wykonawca wyceny / Firma rzeczoznawcza 

Zakładka: Wykonawca wyceny 

 
–  – pole do wpisania danych osoby sporządza- 

jącej wycenę. 
Pole to musi być wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste pole oznaczone jest 
jasnoczerwonym kolorem. Pole to może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej 
listy. Listę otwiera się klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady 
obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista wykonawców wycen opisano na stronie Obsługa wspólnych 
baz (patrz rozdział 3.14.3). 

 
–  – pole do wpisania danych osoby sporządza- 

jącej wycenę, której kwalifikacje zawodowe  
(rzeczoznawca, biegły sądowy, biegły skarbowy) można wybrać z listy rozwijanej przyciskiem . Pole to 
musi być wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste pole oznaczone jest 
jasnoczerwonym kolorem. Pole to może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej 
listy. Listę otwiera się klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady 
obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista wykonawców wycen opisano na stronie Obsługa wspólnych 
baz (patrz rozdział 3.14.3). 

W obu trybach pracy (  oraz ) przyciski  i  pełnią tą samą funkcję: 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanych danych wykonawcy wyceny jako domyślnych. Przy otwieraniu 
nowej wyceny dane te zostaną wprowadzone automatycznie w polu edycyjnym. Jeżeli zaś pole to 
będzie puste (jasnoczerwony kolor pola), po naciśnięciu przycisku i zatwierdzeniu wyświetlonego na 
ekranie komunikatu do wybranego pola edycyjnego nie będą przypisane żadna domyślne dane 
wykonawcy wyceny. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie danych wykonawcy wyceny, które zostały ustawione jako domyślne. 
Jeżeli użytkownik wybrał z Okna obsługi baz (patrz rozdział 3.14.3) lub ręcznie wprowadził dane 
wykonawcy wyceny inne niż te, które zostały wcześniej ustawione jako domyślne, po naciśnięciu 
omawianego przycisku zostaną one przywrócone. Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio zostały do 
danego pola edycyjnego przypisane jakieś domyślne dane wykonawcy wyceny. 

 
– pole do wpisania zakresu sporządzanej wyceny. 

Pole to może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się 
klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 89 - 

wyświetlana jest lista zadań opisano na stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanego zakresu sporządzanej wyceny jako domyślnego. Przy 
otwieraniu nowej wyceny zakres ten zostanie wprowadzony automatycznie w polu edycyjnym. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie zakresu sporządzanej wyceny, który został ustawiony jako domyślny. 

 

Zakładka: Firma rzeczoznawcza (dla wydruku opinii) 

 
– nazwa firmy rzeczoznawczej. 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanej nazwy firmy rzeczoznawczej jako domyślnej. Przy otwieraniu 
nowej wyceny nazwa ta zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie nazwy firmy rzeczoznawczej, która została ustawiona jako domyślna. 

 
– adres siedziby firmy rzeczoznawczej. 

Dane dotyczące kodu i miasta siedziby mogą zostać wypełnione na podstawie wcześniej stworzonej listy. 
Listę otwiera się klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady 
obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista kodów pocztowych opisano na stronie  na stronie Obsługa 
wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.6). 

 

– stan opcji decyduje, które dane mają zostać umieszczone na wydruku opinii: firmy 
rzeczoznawczej czy rzeczoznawcy (wykonawcy). 

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu opcji jako wartości domyślnej. Przy otwieraniu 
nowej wyceny wartość ta zostanie automatycznie uwidoczniona w polu. 

Zleceniodawca / Właściciel pojazdu / Oględziny pojazdu 

Zakładka: Zleceniodawca 

 
– nazwa zleceniodawcy wyceny. 

Dane zleceniodawcy (nazwa, kod, miasto i adres) mogą zostać wypełnione na podstawie wcześniej 
stworzonej listy. Listę otwiera się klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie 
pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista zleceniodawców opisano na stronie Obsługa 
wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.6). 

 
– adres siedziby zleceniodawcy wyceny. 

Dane dotyczące kodu i miasta siedziby mogą zostać wypełnione na podstawie wcześniej stworzonej listy. 
Listę otwiera się klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady 
obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista kodów pocztowych opisano na stronie  na stronie Obsługa 
wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.6). 

 
– przepisanie danych o zleceniodawcy wyceny na zakładkę danych 

o właścicielu pojazdu. 

 

Zakładki: Właściciel / Drugi właściciel pojazdu 

 – zaznaczenie faktu wyceny pojazdu, którego właścicielem jest podmiot gospodarczy. 

 
– informacja o zgłoszeniu przez właściciela pojazdu sprzeciwu wobec ewentualnego 

przetwarzania jego danych. 

 
– nazwa firmy (pole widoczne, o ile zaznaczono 

znacznikiem  pole ). 

 – imię i nazwisko właściciela pojazdu. 

 
– adres siedziby właściciela pojazdu. 

Dane dotyczące kodu i miasta siedziby mogą zostać wypełnione na podstawie wcześniej stworzonej listy. 
Listę otwiera się klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady 
obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista kodów pocztowych opisano na stronie  na stronie Obsługa 
wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.6). 
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– pola opisujące dokument tożsamości (rodzaj, 

seria i numer) właściciela pojazdu. 
Pole rodzaju może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się 
klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym 
wyświetlana jest lista dokumentów opisano na stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.6). 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanego rodzaju dokumentu jako domyślnego. Przy otwieraniu nowej 
wyceny dokument ten zostanie wprowadzony automatycznie w polu edycyjnym.   

 – przycisk umożliwia przywrócenie rodzaju dokumentu właściciela pojazdu, który został ustawiony jako 
domyślny. 

 
– przepisanie danych o właścicielu pojazdu na zakładkę danych o zleceniodawcy 

wyceny 

 

Zakładka: Oględziny 

 – pola do wpisania: dat oględzin.  

Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po 
kliknięciu myszą na strzałkę  po prawej stronie pola. 

 

– adres miejsca oględzin. Wyboru województwa 
dokonuje się z listy rozwijanej przyciskiem   
znajdującym się po prawej stronie pola. 

Dane dotyczące kodu i miasta mogą zostać wypełnione na podstawie wcześniej stworzonej przez 
użytkownika listy. Listę otwiera się również klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką  po prawej 
stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista kodów pocztowych opisano na stronie  
na stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.6). 

 

Polisa  

Sekcja występuje przy wykonywaniu wyceny w trybie ubezpieczeniowym. 

 – pole do wpisania numeru polisy wystawionej na wyceniany pojazd.  

 – pole do wpisania daty polisy wystawionej na wyceniany pojazd.  

Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 
kliknięciu myszą na niebieską strzałkę  po prawej stronie pola. 

 – zaznaczenie faktu kontynuacji ubezpieczenia z poprzedniej polisy.  

 
– kwota na jaką pojazd został ubezpieczony w umowie polisy, ktora jest 

wznawiana.  

Kolejne pola uszczegółowiają warunki zawartego ubezpieczenia. Ich edycja jest możliwa w oddzielnym oknie 
Dane o polisie otwieranego przyciskiem [Edycja]: 

 
– rodzaj polisy.  

 – suma ubezpieczenia przyjęta w umowie polisy z właścicielem pojazdu.  

Określenie ‘Stała suma ubezp.’ oznacza stałą wartość niezależną od zmian wartości rynkowej 
ubezpieczanego pojazdu w okresie ważności polisy. Istnienie tej okoliczności spowoduje, że opłacalność 
likwidacji szkody metodą pozostałości będzie liczona względem sumy ubezpieczenia a nie wartości rynkowej 
pojazdu. 

 
– przycisk otwiera okno Dane o polisie (patrz rozdział 3.5.2).  
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Zlecenie/pismo/znak  

 
– pola do wpisania: dat oględzin.  

 
– pole do wpisania numeru zlecenia.  

Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 
kliknięciu myszą na niebieską strzałkę  po prawej stronie pola. 

 
– przycisk zostaje uaktywniony po kliknięciu na niego wskaźnikiem myszy – 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które 
pozwala na określenie podstawy wykonywanej wyceny.  

Sygnatura akt 

 
– miejsce do wpisania numeru sygnatury akt sądowych dotyczących 

wycenianego pojazdu.  

 

 
– przejście do edycji następnej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie [T] Dane 

techniczne pojazdu (patrz rozdział 3.6). 

 
– powrót do edycji poprzedniej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie [I] Dane 

identyfikacyjne pojazdu (patrz rozdział 3.4).  

 

3.5.1 NUMER WYCENY 

Format numeru wyceny. Przyciski służą do przełączania trybu numeracji w 
serwerowej wersji programu. Wciśnięty przycisk [Numer globalny] 
(ustawienie domyślne) oznacza, że istnieje jedna numeracja wspólna dla 
wszystkich użytkowników. W tym trybie wspólny jest również format 
numeracji.   

Wciśnięcie przycisku [Numer lokalny] powoduje przełączenie na numerację związaną z danym 
użytkownikiem. 

 – przycisk umożliwia ustawienie formatu numeru wyceny oraz wyboru sposobu numeracji 
(globalna/lokalna) jako sekwencji, która będzie domyślnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji (formatu numeru wyceny oraz wyboru sposobu numeracji), 
która została ustawiona jako domyślna. 

Przykład ustawionego automatycznie numeru 

 

 

Opis symboli stosowanych do formatowania numeru wyceny: 

#### – liczba znaków numeru wyceny (puste znaki uzupełniane są zerami np.: 0025). 

rr – rok (np.: 05). 

rrrr – rok (np.: 2005). 

mm – miesiąc 

dd – dzień 

$$ – login użytkownika 

Pozostałe przyciski i ich opis 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji formatu numeru wyceny i powrót do okna 

[D] Dane dotyczące wyceny (patrz rozdział 3.5) bez wprowadzania zmian. 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 
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3.5.2 DANE O POLISIE 

 Rys.  3-27 

– rodzaj polisy 

 – przycisk umożliwia ustawienie wybranego rodzaju polisy jako domyślnego dla kolejnych nowo 
otwieranych wycen.  

– suma ubezpieczenia przyjęta w umowie polisy z właścicielem pojazdu  
 

– stała suma ubezpieczenia oznacza stałą wartość niezależną od zmian 
wartości rynkowej ubezpieczanego pojazdu w okresie ważności polisy. Istnienie tej okoliczności spowoduje, 
że opłacalność likwidacji szkody metodą pozostałości będzie liczona względem sumy ubezpieczenia a nie 
wartości rynkowej pojazdu. 

Przyciski i ich opis 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [D] Dane dotyczące 

wyceny (patrz rozdział 3.5) bez wprowadzania zmian. 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

3.6 [T] DANE TECHNICZNE POJAZDU 

 Rys.  3-28 

Dane podstawowe 

pole, w którym została umieszczona informacja o klasie 
wycenianego pojazdu. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o marce wycenianego 

pojazdu.  
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 – pole, w którym została umieszczona informacja o nazwie modelu 

wycenianego pojazdu.  

 – pole, w którym została umieszczona informacja o wersji wycenianego 

pojazdu.  

 –  pole, w którym została umieszczona informacja o oznaczeniu typu 

wycenianego pojazdu.  

 – przycisk otwiera okno edycji Danych podstawowych o pojeździe (patrz 
rozdział 3.6.1), które umożliwia edycję danych zawartych w opisywanej sekcji, 
przy czym edycja wszystkich pól jest możliwa wyłącznie w przypadku wyceny 
pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Masa pojazdu 

Dane dotyczące mas pojazdów podawane są w [kg]. Znajdujący się po prawej stronie każdego z pól przycisk 

 otwiera okienko umożliwiające wprowadzenie wartości masy w funtach. 

 –           – pole do wpisania dopuszczalnej masy całkowitej 

wycenianego pojazdu, określonej na podstawie posiadanych dokumentów.  
Uwaga! Dla następujących rodzajów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, 
dostawcze, ciężarowe i kempingowe oraz autobusy, pole DMC podlega edycji w 
zakresie +/- 5% od wartości proponowanej przez program. Na wydruku 
podstawowym zmieniona przez użytkownika wartość oznaczana jest 
* (gwiazdka). 

 –          – pole do wpisania masy własnej wycenianego 

pojazdu, określonej na podstawie posiadanych dokumentów. 

 –      – pole do wpisania dopuszczalnej całkowitej ładowności 

wycenianego pojazdu, określonej na podstawie posiadanych dokumentów. 

Nadwozie 

 –          – oznaczenie nadwozia wg producenta 

 –  – oznaczenie konstrukcyjne nadwozia 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla 

 –  – oznaczenie rodzaju ciągnika 

 –      – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie drzwi w 

wycenianym pojeździe 

 –      – pole, w którym została umieszczona informacja o ilości miejsc 

w wycenianym pojeździe. Ilość tą określa się na podstawie posiadanych 
dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego. Pole to uwzględnia zarówno liczbę 
miejsc siedzących jak i stojących, np. w autobusach, czy w pojazdach 
przeznaczonych do transportu ludzi. 

 –   – pole, w którym została umieszczona informacja o ilości miejsc w 

wycenianym pojeździe. Ilość tą określa się na podstawie posiadanych 
dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego. Wartość w dodatkowym polu 
informuje o ilości dodatkowych miejsc w stosunku do ilości standardowej 
zapisanej w bazie danych (np. w sytuacji, gdy kanapa dwuosobowa została 
zastąpiona trzyosobową). 

 –     – rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane w pojeździe - konstrukcja 

samonośna lub oparta o ramę. 

 –   – liczba poziomów ładunkowych przyczepy lub naczepy. 
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 –          – pełny opis nadwozia pojazdu 

 –   – pole, w którym została umieszczona informacja o rodzaju kabiny, 

jaką posiada wyceniany pojazd. Pole to pojawia się wyłącznie w przypadku 
typowych samochodów ciężarowych - gdy nadwozie pojazdu jest inne niż: F- 
furgon, Kb - kombi, P-up - pickup, m.van - minivan oraz van. 

 –    – pole, w którym została umieszczona informacja o oznaczeniu typu 

kabiny według producenta. 

 –  – pole, w którym została umieszczona informacja o ilości miejsc 

siedzących w wycenianym autobusie. 

 – przycisk otwiera okno edycji danych dotyczących Nadwozia (patrz rozdział 
3.6.2), które umożliwia edycję danych zawartych w opisywanej sekcji, przy 
czym edycja wszystkich pól jest możliwa wyłącznie w przypadku wyceny 
pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Osie / napęd 

 – liczba osi pojazdu.  

 –         – pole z informacją o rozwiązaniu konstrukcyjnym 

napędu.  

 –         – pole z informacją o rodzaju zamontowanej w 

wycenianym pojeździe skrzyni biegów.  

 –  – pole z informacją o sposobie przeniesienia napędu w motocyklu. 

 –   – sposób zawieszenia osi: resory, poduszki, drążki skrętne lub 

sprężyny. 

 –   – klasyczne bądź centralne usytuowanie osi 

 – przycisk otwiera okno edycji Danych o osiach pojazdu (patrz rozdział 

3.6.3), które umożliwia edycję danych zawartych w opisywanej sekcji, przy 
czym edycja wszystkich pól jest możliwa wyłącznie w przypadku wyceny 
pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Silnik         

 – pole określające rodzaj silnika, zamontowanego w  wycenianym pojeździe.  

 – pole, w którym została umieszczona informacja o pojemności silnika (w ccm) 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o mocy silnika. Moc może 
być określana za pomocą dwóch jednostek: KM - koni mechanicznych, lub 
KW - kilowatów. Zmiana jednostki mocy następuje po klknięciu na przycisk 
znajdujący się po prawej stronie pola, w które została wprowadzona jej 
wielkość. 

 – zaznaczenie faktu zainstalowania oraz rodzaju turbosprężarki umieszczonej 
w układzie wydechowym silnika 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o rodzaju chłodzenia silnika. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie suwów pracy silnika 
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 – pole, w którym została umieszczona informacja o układzie cylindrów silnika. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie cylindrów silnika. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie zaworów silnika 

 – zaznaczenie faktu wyposażenia silnika w katalizator spalin 

 – określenie normy spalin, jaką spełnia wyceniany pojazd. 

 – oznaczenie silnika  

 – przycisk otwiera okno Edycji danych o silniku (patrz rozdział 3.6.4), które 

umożliwia edycję danych zawartych w opisywanej sekcji, przy czym edycja 
wszystkich pól jest możliwa wyłącznie w przypadku wyceny pojazdu spoza 
bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Wymiary        

 – całkowite wymiary pojazdu 

 

 – przejście do edycji następnej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w 

oknie [W] Wyposażenie pojazdu (patrz rozdział 3.7). 

 – powrót do edycji poprzedniej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w 

oknie [D] Dane dotyczące wyceny (patrz rozdział 3.5). 

3.6.1 DANE PODSTAWOWE O POJEŹDZIE 

 Rys.  3-29 

Dane podstawowe 

 – marka wycenianego pojazdu.  

 – model wycenianego pojazdu.  

 – wersja wycenianego pojazdu.  

 –  – informacja o oznaczeniu typu wycenianego pojazdu 

klasa pojazdu. Naciśnięcie przycisku oznaczonego znakiem 
zapytania  wyświetla listę klas dostępnych w danej grupie 

pojazdów oraz ich charakterystykę. 
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Przyciski i ich opis: 

 –  – wciśnięcie przycisku umożliwia edycję pola ‘Marka’ i wpisanie oznaczenia innego od 

propozycji zawartych w programie 

 –  – przycisk [Wybierz markę] otwierający okno Wybór marki (patrz rozdział 2.3.4)  

pozwalające na wybór jednej propozycji spośród wszystkich marek zawartych w bazie 
programu.  

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdział 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

Aby kontynuować wycenę, program wymaga aby przynajmniej pola danych o marce, modelu i klasie 
pojazdu pozostały wypełnione. Pola te, jeżeli będą puste, pozostaną w jasnoczerwonej tonacji, dodatkowo 
po naciśnięciu przycisku [F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o konieczności podania 
brakujących danych. 

Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy - edycji podlegają 
wszystkie widoczne w oknie pola. 

3.6.2 NADWOZIE 

 Rys.  3-30 

Dane podstawowe 

 –          – literowo-cyfrowego oznaczenie rodzaju 

nadwozia wg producenta. Naciśnięcie przycisku oznaczonego znakiem 
zapytania  wyświetla listę nadwozi dostępnych w danej grupie pojazdów. 

 –  – oznaczenie konstrukcyjne nadwozia 

 –  – oznaczenie rodzaju motocykla 

 –  – oznaczenie rodzaju ciągnika 

 –      – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie 

drzwi w wycenianym pojeździe 

 –      – pole, w którym została umieszczona informacja o ilości 

miejsc w wycenianym pojeździe. Ilość tą określa się na podstawie 
posiadanych dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego. Pole to uwzględnia 
zarówno liczbę miejsc siedzących jak i stojących, np. w autobusach, czy w 
pojazdach przeznaczonych do transportu ludzi. 

 –          – pełny opis nadwozia pojazdu 

 –     – rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane w pojeździe - 

konstrukcja samonośna lub oparta o ramę. 

 –   – liczba poziomów ładunkowych przyczepy lub naczepy. 

 –   – pole, w którym została umieszczona informacja o rodzaju kabiny, 

jaką posiada wyceniany pojazd. Pole to pojawia się wyłącznie w przypadku 
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typowych samochodów ciężarowych - gdy nadwozie pojazdu jest inne niż: F- 
furgon, Kb - kombi, P-up - pickup, m.van - minivan oraz van. 

 –    – pole, w którym została umieszczona informacja o oznaczeniu typu 

kabiny według producenta. 

 –  – pole, w którym została umieszczona informacja o ilości miejsc 

siedzących w wycenianym autobusie. 

Przyciski i ich opis: 

 –  – wciśnięcie przycisku umożliwia edycję pól: ‘Nadwozie’ i ‘Oznaczenie rodzaju’ oraz 

wstawienie własnego opisu innego od propozycji zawartych w programie 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdział 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

Aby kontynuować wycenę, program wymaga aby przynajmniej pola danych o oznaczeniu handlowym 
nadwozia i liczbie drzwi pozostały wypełnione. Pola te, jeżeli będą puste, pozostaną w jasnoczerwonej 
tonacji, dodatkowo po naciśnięciu przycisku [F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o 
konieczności podania brakujących danych. 

Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy - edycji podlegają 
wszystkie widoczne w oknie pola. 

3.6.3 DANE O OSIACH POJAZDU 

 Rys.  3-31 

Okno umożliwia modyfikację danych dotyczących rodzaju i liczby kół oraz rozstawu osi i ich napędu. 

Dane podstawowe 

 – liczba osi pojazdu. Liczba uzależniona od rodzaju napędu opisanego w 

sekcji Napęd. 

 – wartość jeden oznacza, że wszystkie opony fabrycznie nowego pojazdu są 

identyczne. Wartośc dwa oznacza jeden standard dla opon osi przedniej 
oraz drugi standard dla ogumienia pozostałych osi. 

 – liczba kół zapasowych (najczęściej jest jedno) 
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 – program wylicza tą liczbę w oparciu o zadane wielkości 

 –       – rozstaw osi dla pojazdu dwuosiowego lub rozstaw 

pomiędzy osiami przednią i drugą dla pojazdu wieloosiowego, podawany w 
milimetrach 

 –   – sposób zawieszenia osi: resory, poduszki, drążki skrętne lub 

sprężyny. 

 –   – klasyczne bądź centralne usytuowanie osi. 

 – rozmiar kół (wysokość felgi w calach) - jeżeli liczba rodzajów standardów 

opon jest równa dwa wówczas wartość w polu charakteryzuje koła pierwszej 
osi. Wypełnienie pola lub zmiana istniejącej w nim wartości skutkuje 
odpowiednią zmianą w polu ‘Tarcza koła’ w oknie Wybór ogumienia (patrz 
rozdział 3.9.2). 

 – opisuje koła osi tylnej dla pojazdu dwuosiowego lub koła pozostałych osi 

(bez przedniej) pojazdu wieloosiowego 

Osie 

 – oznaczenie opisowe osi (przednia, tylna, trzecia itd); może być max. sześć osi. 

 – liczba kół. Dla osi przedniej program podpowiada liczbę dwa jako powszechnie 

występującą w wycenianych typowych pojazdach 

 –  – sposób zawieszenia osi: resory, poduszki, drążki skrętne lub sprężyny. 

 –  – znacznik napędu - wciśnięty oznacza oś napędzaną. 

 –   – rozstaw osi podawany w milimetrach; odległość miedzy dwiema kolejnymi 

osiami.  
Modyfikacja rozstawu osi możliwa jest w zakresie do +/-20%. 

Napęd 

 – pole umożliwiające określenie rozwiązania konstrukcyjnego przeniesienia 

napędu. UWAGA! Zmiana rodzaju napędu może spowodować zmianę liczby 
osi oraz może wymusić przebudowę zespołów (strona [U] Obraz 
uszkodzeń). 

 –  – pole z informacją o sposobie przeniesienia napędu w motocyklu. 

 – pole z informacją o rodzaju zamontowanej w wycenianym pojeździe skrzyni 

biegów oraz liczbie jej przełożeń. 

Przyciski i ich opis: 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdział 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy edycji podlegają wszystkie widoczne w oknie pola. 
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3.6.4 EDYCJA DANYCH O SILNIKU 

 Rys.  3-32 

Dane podstawowe 

 – pole określające rodzaj silnika, zamontowanego w  wycenianym pojeździe. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o pojemności silnika (w ccm) 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o mocy silnika. Moc może być 

określana za pomocą dwóch jednostek: KM - koni mechanicznych, lub KW - 
kilowatów. Zmiana jednostki mocy następuje po klknięciu na przycisk znajdujący 
się po prawej stronie pola, w które została wprowadzona jej wielkość. 

 –        – zaznaczenie faktu zainstalowania oraz rodzaju 

turbosprężarki umieszczonej w układzie wydechowym silnika 

 –  – pole, w którym została umieszczona informacja o rodzaju chłodzenia 

silnika. 

 –  – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie suwów pracy 

silnika. 

 –   – zaznaczenie faktu wyposażenia silnika w katalizator spalin 

 – oznaczenie silnika.  

 –     – określenie normy spalin, jaką spełnia wyceniany pojazd. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o układzie cylindrów silnika. 

 – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie cylindrów silnika. 

 –   – pole, w którym została umieszczona informacja o liczbie zaworów silnika. 

Przyciski i ich opis: 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdział 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

Aby kontynuować wycenę, program wymaga aby przynajmniej pola danych o rodzaju silnika, jego 
pojemności i mocy pojazdu pozostały wypełnione. Pola te, jeżeli będą puste, pozostaną w jasnoczerwonej 
tonacji, dodatkowo po naciśnięciu przycisku [F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o 
konieczności podania brakujących danych. 
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Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy edycji podlegają wszystkie widoczne w oknie pola. 

3.7 [W] WYPOSAŻENIE 

 Rys.  3-33 

Informacje ogólne: 

W bazach danych programu zostały zawarte informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym dla 
większości pojazdów aktualnie sprzedawanych jako pojazdy nowe oraz dla pojazdów oferowanych na rynku 
polskim od 1996 roku. W przypadku udostępnienia przez producentów i dealerów, danych dotyczących 
wyposażenia poszczególnych marek, listy te zawierają kompletację wyposażenia zarówno  standardowego 
jak i dostępnego. Dla elementów wyposażenia dostępnego (do zamontowania jako wyposażenie 
dodatkowe), został podany ich procentowy udział w wartości pojazdów standardowych. 

Dla pojazdów, dla których brak jest danych o kompletacji wyposażenia standardowego, przygotowano 
ogólną listę wyposażenia, w której zamieszczono najczęściej spotykane elementy wyposażenia oraz 
procentowy udział wartości tych elementów w wartości pojazdu, w odniesieniu do standardowo 
wyposażonego modelu danego pojazdu. Na liście ogólnej wyposażenia, procentowe wartości 
poszczególnych jego elementów zostały ustalone dla szeregu różnych klas pojazdów, do których 
zakwalifikowano poszczególne typy i modele samochodów . 

W przypadku nowej wyceny pojazdu, dla którego lista wyposażenia w bazie danych jest opisana na 
podstawie danych od producenta, program automatycznie, bez ingerencji użytkownika decyduje o 
wykorzystaniu tej listy do ewentualnych korekt wartości pojazdu z tytułu jego wyposażenia. Przy braku list 
wyposażenia od producenta program umożliwia ich stworzenie w oparciu o listę ogólną lub markową. W tym 
drugim przypadku System umożliwi sporządzenie listy wyposażenia standardowego i dodatkowego dla 
wycenianego pojazdu na bazie listy wyposażenia, ustalonej przez producenta dla modelu pojazdu o 
parametrach technicznych zbliżonych do tego, który jest przedmiotem wyceny. 

Na wartość pojazdu ma wpływ wyposażenie dodatkowe zamontowane do pojazdu w chwili jego zakupu, lub 
w okresie jego eksploatacji. Wyposażenie może powodować powiększenie wartości pojazdu jedynie 
wówczas, gdy nie należy do wyposażenia seryjnego danego pojazdu oraz jest sprawne i zdolne do 
spełniania swej funkcji. 
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Ustalanie kompletacji wyposażenia  

Wyposażenie standardowe 

Elementy wyposażenia standardowego są oznaczone literą  . Jeżeli baza danych programu zawiera 
informację o wyposażeni standardowym wycenianego pojazdu, to użytkownikowi programu pozostaje 
zaakceptowanie tej listy wyposażenia lub w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie do niej korekt. 

Jeżeli dla pojazdu, dla którego sporządzana jest wycena, nie ma w programie informacji o kompletacji 
wyposażenia standardowego - należy skorzystać z listy ogólnej lub z listy markowej. Następnie na podstawie 
oględzin pojazdu, specyfikacji na rachunku zakupu lub na podstawie innych dokumentów należy określić, 
które z pozycji wyposażenie należą do standardu. 

Wyposażenie dodatkowe 

Elementy wyposażenia dodatkowego są oznaczone  . Po ustaleniu listy wyposażenia standardowego 
należy pozostałe elementy wyposażenia zamontowane w pojeździe wstawić jako dodatkowe. Jeżeli danego 
elementu nie ma na liście elementów dostępnych, można skorzystać z listy ogólnej wyposażenia lub wpisać 
pozycję “ręcznie”. 

Braki wyposażenia standardowego 

Brakujące elementy wyposażenia standardowego są oznaczone  . Jeżeli dany element wyposażenia 
znajduje się w standardzie, natomiast jest niesprawny lub nie ma go w wycenianym pojeździe, należy 
oznaczyć go jako wyposażenie brakujące. Program zwykle szacuje automatycznie udział takiego 
wyposażenia w wartości pojazdu. Jeżeli brak jest takiego oszacowania (tak może się zdarzyć przy mniej 
typowych elementach wyposażenia), można ten udział zadać „ręcznie”. 

Jeżeli w bazie Systemu nie ma wartości domyślnych dla poszczególnych elementów wyposażenia 
dodatkowego lub brakującego, wówczas uzupełnienie ich (kolumny Proc. oraz Wart.[zł]) w tabeli przez 
użytkownika zmieni kolor odpowiednich pól na zielony. Kolor czerwony sygnalizuje natomiast, że domyślne 
wartości elementów (Proc. oraz Wart.[zł]) zaproponowane przez System zostały “ręcznie” zmodyfikowane 
lub “ręcznej” zmianie uległ opisujący je Wsp.. 

Opis kolumn tabeli 

 – kolumna bez nazwy, w której mogą pojawić się kolorowo podświetlone pola  ,  
,  oznaczające odpowiednio element wyposażenia standardowego, dodatkowego 
i brakującego. 

 – numer katalogowy elementu 

 – litera  oznacza, że pozycja opisana w tym wierszu jest pakietem dwóch lub więcej 
elementów wyposażenia oferowanych łącznie. Na początku takiego wiersza 
umieszczony jest przycisk umożliwiający rozwinięcie listy elementów pakietu w 
zagnieżdżonej tabelce. Przycisk może przyjmować dwa stany: 

  – lista zwinięta - oznacza, że widoczny jest tylko wiersz z nazwą pakietu. 

  – lista rozwinięta informuje, że w „zagnieżdżonej” tabelce widoczne są wszystkie 
elementy pakietu. 

 Elementy składowe pakietów wyposażenia dodatkowego są drukowane pod ich 
nazwami na wydrukach podstawowym oraz arkusza kontrolnego. 

 – nazwa elementu wyposażenia  
Gwiazdka /*/ przed nazwą elementu oznacza niezgodność ze standardem 
oferowanym przez producenta.   
Plus /+/ oznacza element przeniesiony z listy ogólnej lub dopisany ręcznie. 

 – litera  oznacza, że pozycja opisana w tym wierszu zastępuje inną pozycję 
znajdującą się na liście wyposażenia standardowego. Zaznaczenie tak oznaczonego 
elementu jako wyposażenie dodatkowe -  spowoduje, że korekta wartości 
pojazdu z tego tytułu będzie różnicą wartości elementu montowanego standardowo, 
a elementem go zastępującym. Jednocześnie powiązany element wyposażenia 
standardowego zostanie “zablokowany” i oznaczony jako  

 – określona procentowo wartość wyposażenia w stanie nowym zgodnie ze wzorem:  
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Procent =
wartość elementu wyposażenia dodatkowego w stanie nowym

wartość pojazdu z wyposażeniem standardowym w stanie nowym
 100 %  

 – wartość używanego elementu wyposażenia w pojeździe. Jest to kwota, o jaką 
zostanie pomniejszona wartość pojazdu w związku z brakiem danego elementu 
wyposażenia. Jest ona wyliczana ze wzoru:  
 

iamortyzacj dodatkowej kWspóczynniProcentpojazdu bazowa WartośćWartość   

 
– Współczynnik dodatkowej amortyzacji wyposażenia - Obecność tego 

współczynnika jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku samochodów używanych. Z 
reguły nie istnieje możliwość odzyskania przy sprzedaży pojazdu, pełnej wartości 
wyposażenia dodatkowego. Traci ono na wartości szybciej niż pojazd, w którym 
zostało zamontowane. Wartość współczynnika dodatkowej amortyzacji wyposażenia 
jest proponowana przez program na podstawie okresu eksploatacji pojazdu. 
Wykonujący wycenę, może w uzasadnionych przypadkach zmienić wartość 
współczynnika dodatkowej amortyzacji wyposażenia, ale wtedy w komentarzu 
powinien podać, na jakiej podstawie dokonuje zmian. 

 
– data zamontowania w pojeździe elementu wyposażenia dodatkowego (oznaczonego 

literą  ). Edycja daty możliwa jest z poziomu okna Kalkulator wyposażenia 
(patrz rozdział 3.7.1) uruchamianego przyciskiem [F9 - Edycja]. Określenie miesiąca 
zamontowania koryguje automatycznie współczynnik dodatkowej amortyzacji 
wyposażenia (Wsp.) 

Opis działania przycisków 

 – <F2> – dołącza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposażenia 

standardowego pojazdu. Dołączona pozycja zostaje wyróżniona literą  oraz, o ile nie 
znajduje się domyślnie w standardzie, znakiem /*/. 

 – <F3> – dołącza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposażenia 

dodatkowego pojazdu. Dołączona pozycja zostaje wyróżniona literą . 

 – <F4> – oznacza wskazany element lub zaznaczone elementy wyposażenia standardowego 

jako elementy brakującego wyposażenia standardowego pojazdu (wyposażenia 
standardowego, które nie występuje w wycenianym pojeździe). Zaznaczona pozycja zostaje 
wyróżniona literą  i znakiem /*/ . Jednocześnie w kolumnie  zostaje automatycznie 
wyliczony procentowy ubytek wartości wycenianego pojazdu. Mechanizm ten funkcjonuje dla 
tych elementów, których odpowiedniki znajdują się na Liście ogólnej wyposażenia (opisanej 
w rozdziale 3.7.2). 

 – <F8> – umożliwia usunięcie z listy wyposażenia pojazdu wybranego elementu wyposażenia. 

Usuniecie następuje przez odwołanie wyróżnika literowego w lewej skrajnej kolumnie. Jeżeli 
do usunięcia został wybrany element wyposażenia dołączony z listy ogólnej wyposażenia, 
użycie <F8> umożliwia całkowite usuniecie wybranej pozycji z listy wyposażenia.  

 – <F5> – [Lista ogólna] - umożliwia dołączenie jednej lub wielu pozycji z Listy ogólnej 

wyposażenia (patrz rozdział 3.7.2) do listy wyposażenia standardowego lub dodatkowego 
wycenianego pojazdu. Z listy ogólnej można skorzystać, gdy element wyposażenia, nie 
występuje w zestawieniu dostępnych opcji wyposażenia markowego. Wybrana pozycja z listy 
ogólnej zostanie przeniesiona na listę wyposażenia standardowego (lub dodatkowego) 
z wyróżnikiem literowym  (lub ) oraz znakiem /+/. 

 – <F6> – przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposażenia (patrz rozdział 3.7.1), w którym 

możliwe jest dołączenie do dowolnej listy wyposażenia pojazdu całkowicie nowego elementu, 
czyli takiego który nie występuje ani w zestawieniu dostępnych opcji wyposażenia 
markowego, ani też na Liście ogólnej wyposażenia (patrz rozdział 3.7.2). Wprowadzony 
przez wykonawcę wyceny nowy element wyposażenia, zostanie wstawiony na listę 
wyposażenia standardowego lub dodatkowego z wyróżnikiem literowym  ,  lub  
oraz znakiem /+/.  
Uwaga! Program nie weryfikuje nazwy wprowadzonego nowego elementu wyposażenia, który 
został wprowadzony wraz  z zestawieniem dostępnych opcji wyposażenia markowego. 
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 – <F9> – przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposażenia (patrz rozdział 3.7.1), w którym 

możliwe jest m.in. po zmianie dowolnego parametru automatyczne określenie pozostałych 
wartości opisujących element wyposażenia dodatkowego  lub brakującego  . 

 – przycisk otwiera okno Wyposażenie (patrz rozdział 2.7.1) zawierające listę 

wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego; 
jeżeli w jednym roku kalendarzowym, występują okresy, w których pojazd otrzymuje różny 
komplet wyposażenia - wówczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposażenia 
(patrz rozdział 2.7.2). 

Aby zachować przejrzystość (w jednym oknie -jedna kategoria wyposażenia) w oknie zostały wprowadzone 
przyciski filtrowania elementów wyposażenia: 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów wyposażenia 

standardowego . 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów wyposażenia 

dodatkowego . 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów standardowego 

wyposażenia brakującego . 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów nie zaliczonych do 

wyposażenia standardowego, dodatkowego lub brakującego. 

Jednocześnie wciśnięte dwa, trzy lub cztery w/w przełączniki umożliwiają wspólną edycję wybranych 
kategorii elementów wyposażenia.  

UWAGA! Naciśnięcie jednego z przełączników wyposażenia prawym przyciskiem myszki spowoduje 
wyświetlanie w tabeli tylko wskazanej kategorii wyposażenia. 

 – panel wyszukiwania – ułatwia odszukanie pożądanego elementu. Program 
przeszukuje kolumny numerów jak i nazwy elementu. Użytkownik może więc wpisać 
w polu edycyjnym panelu zarówno numer (fragment numeru) jak i nazwę (część 
nazwy) szukanego elementu. 

 
– zaznaczanie/odznaczanie pozycji. 

 

– suma wartości elementów wyposażenia dodatkowego  pomniejszona o wartość 
elementów wyposażenia brakującego . 

 

 

 

3.7.1 KALKULATOR WARTOŚCI WYPOSAŻENIA 

Okno umożliwia edycję parametrów charakteryzujących element wyposażenia. 

– umożliwia przejście do strony korekt wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie [K] Korekty 
opisanego w rozdziale 3.8. 

– powrót do poprzedniej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie [T] Dane techniczne 

pojazdu (patrz rozdział 3.6). 
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 Rys.  3-34 

 

Przyciski wyboru rodzaju elementu wyposażenia 

 – <F2> – wciśnięcie przycisku powoduje zaliczenie edytowanego elementu do 

wyposażenia standardowego 

 – <F3> – wciśnięcie przycisku powoduje zaliczenie edytowanego elementu do 

wyposażenia dodatkowego 

 – <F4> – wciśnięcie przycisku powoduje zaliczenie edytowanego elementu do 

wyposażenia brakującego 

Pola parametrów elementów wyposażenia: 

nazwa elementu wyposażenia - pole dopuszczone do edycji 
dla elementów wprowadzonych przez użytkownika. Pole to 

może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając 
klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej stronie pola. Zasady 
obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista elementów wyposażenia opisano na stronie Obsługa 
wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). Uwaga! Program nie weryfikuje nazwy edytowanego elementu 
wyposażenia z zestawieniem dostępnych opcji wyposażenia markowego 

wartość elementu wyposażenia w stanie nowym w momencie 

jego zamontowania. 

procent o jaki dany element powiększa wartość pojazdu 
nowego w kompletacji standardowej. Naciśnięcie przycisku 

[Oryginalny] umożliwia przywrócenie wartości procentowej przypisanej w bazie programu do edytowanego 
elementu, jeżeli ta została uprzednio zmieniona przez użytkownika. 

aktualna wartość elementu wyposażenia dodatkowego lub 
brakującego. 

wynikowy współczynnik wartości wyposażenia, który 
uwzględnia: 

 Charakter przyjętej amortyzacji elementu wyposażenia – iloczyn współczynnika amortyzacji pojazdu 
i współczynnika zwiększonej amortyzacji wyposażenia “wza” ewentualnie skorygowany za pomocą 
współczynnika tempa amortyzacji. 

 Okres użytkowania elementu wyposażenia obliczany na podstawie daty jego zamontowania. 

 Początkową amortyzację elementu wyposażenia dla elementów montowanych w trakcie okresu 
eksploatacji pojazdu. 
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Wypadkowy współczynnik pomnożony przez wartość nowego elementu wyposażenia i współczynnik 
amortyzacji pojazdu daje bieżącą wartość tego elementu wyposażenia. 

 – przycisk wciśnięty (zielony) oznacza, że wartość współczynnika jest określana automatycznie 

przez program. 

 – przycisk wyciśnięty (czerwony) sygnalizuje, że możliwa jest “ręczna” modyfikacja wielkości 

współczynnika np. w sytuacji, gdy element nie jest w pełni sprawny. 

współczynnik tempa amortyzacji - współczynnik modyfikujący 
przyjęty dla wyposażenia dodatkowego współczynnik zwiększonej 

amortyzacji elementu wyposażenia “wza”. Współczynnik może przybierać wartości w zakresie od 0 do 1 
przy czym interpretacja poszczególnych wartości tego współczynnika jest następująca: 

 0 amortyzacja wyposażenia zgodna z amortyzacją pojazdu 

 1 amortyzacja wyposażenia zgodna z amortyzacją typowego elementu wyposażenia dodatkowego 
(amortyzacja pojazdu zwiększona o współczynnik “wza”) 

data zamontowania elementu wyposażenia dodatkowego. Edycja 
daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). 

Okno to zostaje otwarte po kliknięciu myszą na niebieską strzałkę po prawej stronie pola lub (po 
uprzednim przeniesieniu tabulatorem aktywności na strzałkę) naciskając klawisz <Enter>. Określenie 
miesiąca zamontowania koryguje automatycznie współczynnik dodatkowej amortyzacji wyposażenia . 

gdy element jest montowany w trakcie eksploatacji pojazdu 
przyjmuje się, że podnosi w chwili zamontowania on wartość 

pojazdu jedynie o, określoną współczynnikiem początkowej amortyzacji, część kosztu, jaki został 
poniesiony w związku z jego montażem. 

Przyciski i ich opis 

 – <Esc> - zamknięcie okna bez modyfikacji elementu wyposażenia. 

 – <F10> - zamknięcie okna z zapisaniem wprowadzonych zmian. 

3.7.2 LISTA OGÓLNA WYPOSAŻENIA 

 Rys.  3-35 
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Jeśli wykonywana wycena oparta jest na markowej liście wyposażenia, a zaproponowana przez program 
lista nie obejmuje wszystkich elementów wyposażenia standardowego lub dodatkowego wycenianego 
pojazdu, to należy uzupełnić listę, korzystając z ogólnej listy wyposażenia zawartej w programie. Po liście 
można poruszać się przy pomocy klawiszy kursora, lub wpisując z klawiatury pierwsze litery nazwy elementu 
wyposażenia.  

Opis kolumn tabeli 

 – numer katalogowy wyposażenia 

 – nazwa elementu wyposażenia 

Opis przycisków 

 – wyboru elementów dokonuje się poprzez ich zaznaczanie/odznaczanie  

 – panel wyszukiwania ułatwia odszukanie pożądanego elementu wyposażenia. Program 
przeszukuje kolumny numerów jak i nazwy elementu. Użytkownik może, więc wpisać w 
polu edycyjnym panelu zarówno numer (fragment numeru) jak i nazwę (część nazwy) 
szukanego elementu 

 – dołącza zaznaczone elementy do listy wyposażenia pojazdu oznaczone jako  

standardowe. 

 – dołącza zaznaczone elementy do listy wyposażenia pojazdu oznaczone jako  

dodatkowe. 

 – powoduje zamknięcie okna bez dokonania wyboru. 

3.8 [K] KOREKTY 

 Rys.  3-36 

Wstęp 

Zestawione w oknie korekty pozwalają częściowo wyliczoną wcześniej wartość wycenianego pojazdu 
dostosować do jego rzeczywistych cech, znanych wyceniającemu. W przypadku korekt zadawanych w 
procentach, przy każdej z nich został podany dopuszczalny zakres wartości. Wyceniający na podstawie 
własnej oceny stanu pojazdu lub jego dokumentacji ustala wielkości poszczególnych korekt w procentach. 
Po ich wprowadzeniu program dokonuje samoczynnie ich przeliczenia na wartości określone kwotowo. 
Wyceniający wypełnia jedynie te pola, które dotyczą wycenianego pojazdu.  
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Lista korekt: 

 Stan utrzymania i dbałość o pojazd - ocena ogólnego stanu technicznego pojazdu i jego estetyki w 
stosunku do stanu przeciętnego w ujęciu procentowym. 

Korekta ze względu na stan utrzymania i dbałość o pojazd   
(Instrukcja 1/2016) 

Ustalone przez rzeczoznawcę w toku oględzin przedmiotu wyceny dobre utrzymanie pojazdu wieloletniego może mieć 
wpływ na podwyższenie wartości pojazdu. 

Powodem do stosowania korekty ujemnej może być: zły stan utrzymania pojazdu, niekompletność elementów 
wyposażenia, zabrudzenie poszyć tapicerskich siedzeń, wykładzin bocznych i sufitu, zarysowania powłoki lakierowej, itp.   

Zaleca się stosować korektę w granicach od minus 5 % do plus 5 % (współczynnik korekty 0,95 do 1,05). 

 Wcześniejsze naprawy – określenie wpływu wcześniejszych napraw wycenianego pojazdu na jego 
wartość. 

Korekta z tytułu wcześniej wykonanych napraw powypadkowych i eksploatacyjnych  
(Instrukcja 1/2016) 

Naprawy powypadkowe samochodów osobowych i terenowych użytkowanych krócej niż 6 lat zwykle powodują obniżenie 
wartości tych pojazdów w odniesieniu do ich stanu sprzed uszkodzenia, a zatem mogą stanowić podstawę do stosowania 
ujemnej korekty wartości. Ujemne korekty wynikające z napraw samochodów starszych niż 6 lat powinny być stosowane 
w przypadkach ujawnionych wad tych napraw lub ich niskiej jakości. 

W odniesieniu do samochodów osobowych i terenowych o okresie eksploatacji do 6 lat, których naprawy powypadkowe 
wykonano prawidłowo, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, stosowane korekty powinny powodować utratę 
wartości zbliżoną do rynkowego ubytku wartości pojazdu. Gdy zakres naprawy jest duży, powyżej opłacalności naprawy 
w warunkach specjalistycznego warsztatu lub jakość tej naprawy odbiega od jakościowych i technologicznych wymagań 
naprawczych określonych przez producenta i przyjęte normy, zastosowana korekta i wynikająca z niej utrata wartości 
powinna być wyższa od rynkowego ubytku wartości. 

W odniesieniu do innych grup samochodów, szczególnie samochodów użytkowych, czynnikami decydującymi o 
wysokości wymaganej korekty z tytułu wykonanej naprawy są jakość naprawy i stopień przywrócenia cech użytkowych 
pojazdu sprzed uszkodzenia. Okres zalecanego stosowania korekty z tytułu rynkowego ubytku wartości tych pojazdów 
oraz wysokość korekty są niższe niż dla samochodów osobowych odpowiednio do zasad określonych dla szacowania 
rynkowego ubytku ich wartości. 

W przypadkach, gdy naprawa nadwozia lub innych zespołów pojazdu jest połączona z wymianą lub naprawą części 
znacznie skorodowanych lub zużytych, wartość pojazdu może ulec po naprawie zwiększeniu. Wykonane prawidłowo 
naprawy eksploatacyjne, w tym wymiany zespołów, których celem jest usprawnienie pojazdu, najczęściej podwyższają 
jego wartość. Warunkiem korekty dodatniej jest odpowiednio krótki okres, jaki upłynął od czasu wykonania naprawy, w 
którym wymierny jest pozytywny wpływ naprawy na stan techniczny pojazdu (zwykle nie powinien przekraczać 12 
miesięcy). 

Podstawowym kryterium oceny zasadności stosowania korekty wartości z tytułu wcześniejszych napraw pojazdu powinna 
być ocena, czy wykonana naprawa, jej zakres, poziom jakości i czas wykonania, skutkowała pozytywnie lub negatywnie 
w odniesieniu do wartości tego pojazdu przed kolizją albo awarią. 

Naprawy wykonane niewłaściwie zawsze obniżają wartość pojazdu. 

Przy ustalaniu wielkości procentowej korekty z tytułu naprawionych uszkodzeń nadwozia (kabiny) należy wziąć pod 
uwagę następujące czynniki:: 

 rozmiar (rozległość) naprawionych uszkodzeń nadwozia w stosunku do całej jego powierzchni,· 

 charakter uszkodzeń nadwozia (deformacje głębokie, średnie lub płytkie oraz tylko uszkodzenia powłok 
lakierowych),· 

 umiejscowienie uszkodzeń (główne elementy nośne nadwozia, elementy nie odejmowalne lub odejmowalne),· 

 jakość naprawy (brak widocznych śladów naprawy, przestrzeganie technologii producenta, widoczne ślady 
naprawy). 

Zaleca się stosować korektę z tytułu wcześniej wykonanych napraw w granicach od minus 15% do plus 5% 
(współczynnik korekty 0,85 do 1,05). 
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 Liczba właścicieli – określenie wpływu dotychczasowej liczby użytkowników pojazdu na jego wartość. 
Liczbę właścicieli wybiera się za pomocą strzałek uruchamianych myszką lub wpisując bezpośrednio 
liczbę w pole liczby właścicieli. 

Korekta ze względu na liczbę właścicieli pojazdu lub użytkowników pojazdu  
(Instrukcja 1/2016) 

Pojazdy używane najchętniej kupowane są od pierwszego właściciela, który jest jednocześnie podstawowym ich 
użytkownikiem. Większa liczba dotychczasowych właścicieli lub użytkowników, szczególnie pojazdów w początkowym 
okresie eksploatacji najczęściej wpływa na pogorszenie dbałości o pojazd co przekłada się na obniżenie ich wartości 
rynkowej. Zgodnie z obserwacją typowych warunków eksploatacji samochodów osobowych w Polsce nowe pojazdy są 
najczęściej użytkowane przez okres 3 do 8 lat, a następnie zastępowane zakupem kolejnego nowego pojazdu. 
Stosowanie ujemnej korekty ze względu na liczbę właścicieli może być zasadne dla pojazdów osobowych posiadających 
więcej niż jednego właściciela w okresie pierwszych 5 lat eksploatacji oraz odpowiednio więcej niż dwóch dla pojazdów 
starszych. W przypadku pojazdów użytkowych, obsługiwanych przez wielu kierowców, leasingowanych itp. istotny wpływ 
na ich zużycie eksploatacyjne ma liczba obsługujących je kierowców. Stosowanie ujemnej korekty w tych przypadkach 
jest zasadne także w przypadkach jednego właściciela pojazdu w całym okresie użytkowania. Dla pojazdów starszych niż 
8 lat korekty nie należy stosować.   

Zaleca się stosować korektę z tytułu liczby właścicieli lub użytkowników w granicach od minus 5 % do 0 % 
(współczynnik korekty 0,95 do 1,00. 

 Aktualność badań technicznych – określenie wpływu jaki na wartość pojazdu ma okres ważności 
aktualnych badań technicznych lub brak tychże badań. W pole, na podstawie posiadanych dokumentów, 
należy wprowadzić datę następnego przeglądu technicznego wycenianego pojazdu. Datę zapisuje się w 
formacie rok-miesiąc-dzień. Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7) 
Okno to otwiera się klikając myszą na niebieską strzałkę po prawej stronie pola lub (po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywności na strzałkę) naciskając klawisz <Enter>.. 

Korekta ze względu na brak ważnego dopuszczenia do ruchu  
(Instrukcja 1/2016) 

Brak ważnych badań technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu dotyczący szczególnie pojazdów trwale wyłączonych 
z eksploatacji, wiąże się z poniesieniem ewentualnych kosztów usprawnienia pojazdu oraz kosztów badania.   

Zaleca się stosować korektę z tytułu braku ważnego dopuszczenia do ruchu w granicach od minus 5% do minus 
1 % (współczynnik korekty 0,95do 0,99). 

 Serwisowanie pojazdu – określenie wpływu obsługi technicznej na ustalaną wartość końcową pojazdu, 
w okresie jego dotychczasowego użytkowania. 

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu   
(Instrukcja 1/2016) 

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką 
serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów 
okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. 
Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych 5 latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania 
korekty ujemnej. Regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowanych w książce serwisowej lub 
rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu, może być powodem dodatniej korekty.   

Zaleca się stosować korektę ze względu na serwisowanie pojazdu w granicach od minus 5%do plus 5% 
(współczynnik korekty 0,95 do 1,05). 

 Szczególny charakter eksploatacji – określenie wpływu przebiegu dotychczasowej eksploatacji 
pojazdu na jego wartość. Korekta ta dotyczy przypadków szczególnych, takich jak: stała praca pojazdu 
na krótkich odcinkach, użytkowanie na dalekich trasach, użytkowanie pojazdu w charakterze taksówki 
itp. 

Korekta ze względu na szczególny charakter eksploatacji   
(Instrukcja 1/2016) 

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy 
sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta 
jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp.   

Zaleca się stosować korektę ze względu na charakter eksploatacji w granicach minus 10% do 0% (współczynnik 
korekty 0,90 do 1,00). 
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 Regionalna sytuacja rynkowa – uwzględnienie specyfiki regionalnej dla danego typu pojazdu w 
stosunku do bazowych notowań ogólnopolskich. 

Korekta ze względu na lokalną sytuację rynkową   
(Instrukcja 1/2016) 

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą podlegać wahaniom z uwagi na lokalną 
specyfikę rynku. Badania rynku wykazują, iż lokalnie i zazwyczaj okresowo ujawniają się sytuacje występowania 
nadmiernej podaży określonych pojazdów, bądź też występuje istotnie zwiększone zainteresowanie niektórymi markami. 
Sytuacja taka może wynikać między innymi z wyprzedaży dużej liczby pojazdów jednego modelu (np. zbywanie przez 
duże jednostki gospodarcze samochodów używanych bądź poleasingowych), niekiedy również o jednorodnej i/lub 
nieatrakcyjnej kolorystyce nadwozi, jak też zwiększonego zapotrzebowania (popytu) na określone grupy samochodów, 
wynikającego np. z regionalnego wdrażania nowych, dużych przedsięwzięć gospodarczych. W takich okolicznościach 
może wystąpić odmienna (niż uśredniona w skali kraju) lokalna atrakcyjność niektórych pojazdów. 

W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosować korektę ze względu na sytuację lokalną w granicach od 
minus 10% do plus 10%  (współczynnik korekty 0,90 do 1,10). 

 Od dealera, potwierdzony stan techniczny / dodatkowa gwarancja –    – dodatkowa dodatnia 

korekta wartości pojazdu może być stosowana dla pojazdu, który został zakupiony u profesjonalnego 
sprzedawcy, ma zbadany i potwierdzony stan techniczny, posiada gwarancję legalności, przedłużoną 
gwarancję producenta lub dodatkową umowną gwarancję sprzedawcy. Podstawą do stosowania tej 
korekty może być także objęcie pojazdu specjalnym programem sprzedaży. 

Korekta za specjalne przygotowanie pojazdu do sprzedaży oraz potwierdzenie jego stanu 
technicznego i udzielenie gwarancji przez profesjonalnego sprzedawcę w specjalnym 
programie sprzedaży producenta  

(Instrukcja 1/2016) 

Dealerzy producentów samochodów oferują do sprzedaży pojazdy używane swojej marki po przeglądach technicznych, 
niezbędnych usprawnieniach, sprawdzeniu wiarygodności pochodzenia i przebiegu oraz z dodatkową gwarancją. Pojazdy 
te z uwagi na dodatkowe walory są bardziej atrakcyjne i posiadają wyższe wartości rynkowe. 

Zaleca się stosować korektę za specjalne przygotowanie dealerskie pojazdu do sprzedaży w zależności od 
zakresu dodatkowych usprawnień i gwarancji w granicach do 10 %  (współczynnik korekty do 1,10). 

 Konieczne naprawy pojazdu – określony kwotowo koszt usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i 
niesprawności, które zostały ujęte w korekcie „Wcześniejsze uszkodzenia eliminowane w ramach 
naprawy pojazdu”. Podane  w tej pozycji koszty naprawy nie mogą stanowić kryterium dla innych 
zastosowanych korekt np. korekty stanu technicznego i dbałości o pojazd. Koszt naprawy może być 
określony drogą sporządzenia szacunkowego kosztorysu naprawy, którego wykonanie uruchamia się 
przyciskiem [Kosztorys] ze strony [N] Naprawa (patrz rozdział 5.2). Opracowywanie szacunkowego 
kosztorysu opisuje rozdział 5.2.3 Pomocniczy kosztorys. Uwaga! Korekta z tytułu napraw koniecznych 
nie wpływa na wyliczenie wartości pojazdu będącej podstawą do oszacowania jego wartości w stanie 
uszkodzonym. 

Korekta dotycząca koniecznych napraw   
(Instrukcja 1/2016) 

Okresowa niesprawność pojazdu i związana z tym konieczność wykonania naprawy jest podstawą do obniżenia jego 
wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. 

Do napraw tych zaliczamy np.: naprawy elementów oblachowania i powłok lakierniczych, wymianę pękniętych: szyby, 
zderzaka, szkła lampy itp. lub naprawy niesprawnych mechanizmów i zespołów. 

Koszt naprawy takich uszkodzeń należy określić przyjmując pełne koszty robocizny i materiałów lakierniczych oraz koszt 
części nowych oryginalnych, lub w uzasadnionych przypadkach części porównywalnej jakości, skorygowany w przypadku 
części oryginalnych o wskaźnik amortyzacji, określany stosunkiem wartości pojazdu będącego przedmiotem wyceny w 
stanie nieuszkodzonym do ceny pojazdu nowego tego samego typu i modelu. 

Koszty robocizny ustalamy na podstawie pracochłonności jednostkowych poszczególnych czynności naprawczych, 
zgodnych lub zbliżonych do norm producenta oraz stawek robocizny najczęściej występujących (lub stosowanych) na 
danym terenie. 

 Wcześniejsze uszkodzenia eliminowane w ramach naprawy pojazdu – korekta ta może być 
stosowana w sytuacji, gdy pojazd przed szkodą posiadał uszkodzenia lub niesprawności, które są 
naprawiane / usuwane w ramach naprawy związanej z likwidacją szkody, na przykład ze względu na 
pokrywanie się obszarów uszkodzeń. Wtedy jako kwotową wartość korekty należy podać część kosztu 
usunięcia tych uszkodzeń i niesprawności. To jaką część kosztu naprawy / wymiany danego elementu 
uwzględnić, powinno wynikać z porównania skali uszkodzenia / niesprawności danego elementu przed 
szkodą do stanu po szkodzie. Podane w tej pozycji koszty naprawy nie mogą stanowić kryterium dla 
innych zastosowanych korekt np. korekty stanu technicznego i dbałości o pojazd. Niezerowa wartość tej 
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korekty powoduje udostępnienie wydruku „Zmiany wartości po naprawie pojazdu”.   
Uwaga! Korekta z tytułu wcześniejszych uszkodzeń eliminowanych w ramach naprawy pojazdu nie 
wpływa na wyliczenie wartości pojazdu będącej podstawą do oszacowania jego wartości w stanie 
uszkodzonym.  

 – przycisk otwierający okno Uszkodzenia nie związane ze szkodą … (patrz rozdział 3.8.1), 

które pozwala na wskazanie składników kalkulacji naprawy dotyczących naprawy wcześniejszych 
uszkodzeń lub niesprawności, które są naprawiane / usuwane w ramach naprawy związanej z likwidacją 
szkody. Przycisk jest aktywny gdy do wyceny została wczytana kalkulacja Audatex. 

 Indywidualny zakup za granicą (z krajów Unii Europejskiej / z krajów poza unijnych) – uwzględnienie 
faktu indywidualnego sprowadzenia pojazdu z zagranicy.  

Korekta dotycząca pochodzenia pojazdu    
(pojazdów zakupionych indywidualnie poza granicami Polski)  
(Instrukcja 1/2016) 

Fakt indywidualnego sprowadzenia do Polski pojazdu może wiązać się z utrudnieniami dotyczącymi możliwości 
zweryfikowania jego historii i charakteru wcześniejszej eksploatacji, w tym ewentualnych napraw kolizyjnych, stanu 
serwisowania, przebiegu, a także w niektórych przypadkach – w szczególności przy pochodzeniu pojazdów z krajów poza 
unijnych – można liczyć się z obniżoną wiarygodnością dokumentów, jak również z ryzykiem nielegalnego pochodzenia. 
Czynniki te sprawiają, że wartości rynkowe pojazdów sprowadzonych indywidualnie mogą być niższe od wartości takich 
samych pojazdów zakupionych po raz pierwszy w Polsce i tu eksploatowanych. 

W przypadku pojazdów zakupionych z rynków Unii Europejskiej, w porównaniu z innymi rynkami, ryzyko wystąpienia 
ewentualnych wad prawnych jest zdecydowanie niższe (w szczególności w związku ze wzajemnym honorowaniem 
dokumentów pojazdu), jak również występuje większa możliwość ustalenia historii eksploatacji samochodu. 

Stosowanie korekt wartości z tytułu indywidualnego zakupu poza granicami Polski powinno być zróżnicowane w 
zależności od obszaru pochodzenia i dodatkowo podlegać następującym uwarunkowaniom: 

 Pojazdy indywidualnie zakupione za granicą, bezwypadkowe, o znanym pochodzeniu i ustalonej historii 
wcześniejszej eksploatacji, w szczególności pochodzące z krajów Unii Europejskiej nie powinny podlegać 
korekcie wartości z tytułu pochodzenia.· 

 Negatywne czynniki charakteryzujące pojazd indywidualnie sprowadzany do kraju dotyczą przede wszystkim 
pojazdów osobowych wykorzystywanych do celów prywatnych. Pojazdy użytkowane i sprzedawane przez 
przedsiębiorstwa w szczególności samochody ciężarowe i autobusy są rzadziej narażone na ukryte wady prawne 
i techniczne i najczęściej nie wymagają przy wycenie stosowania korekty związanej z pochodzeniem. 

 Upływ czasu jaki nastąpił od daty pierwszej rejestracji w Polsce sprowadzonego indywidualnie pojazdu stopniowo 
zaciera jego różnice w stosunku do pojazdów zakupionych w stanie nowym w Polsce i tu eksploatowanych. 
Stosowanie korekty wartości z tego tytułu nie powinno przekraczać 3 letniego okresu użytkowania w Polsce 
liczonego od daty zarejestrowania. 

W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie korekt w odniesieniu do pojazdów sprowadzonych 
indywidualnie, w granicach:  

 od minus 4 % do 0 % - w przypadku pojazdów sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej (współczynnik 
korekty 0,96 do 1,00), 

 od minus 8 % do 0 % - w przypadku pojazdów importowanych z krajów poza unijnych (współczynnik 
korekty 0,92 do 1,00), 

 Składanie pojazdu – uwzględnienie faktu złożenia pojazdu z części. Pole korekty widoczne po 
odpowiednim zaznaczeniu w sekcji Pierwsza rejestracja na stronie [I] Dane identyfikacyjne pojazdu 
(patrz rozdział 3.4).  

Korekta za nie fabryczny montaż pojazdu (składak)  
(Instrukcja 1/2016) 

Montaż pojazdu z zespołów i podzespołów poza montownią fabryczną jest podstawą do obniżenia wartości pojazdu.   

Od 1998 roku obowiązuje zakaz rejestracji pojazdów indywidualnie składanych stąd korekta ta dotyczy wyłącznie 
pojazdów starych sprzed tego terminu.  

Przy wycenie tego typu pojazdów obowiązuje zasada, że za rok produkcji pojazdu przyjmujemy rok produkcji nadwozia 
(dla pojazdów z ramą rok produkcji ramy). 

Zaleca się stosowanie korekty ujemnej wartości pojazdu złożonego niefabrycznie na poziomie od minus 10 % do 
minus 20 %. (współczynnik korekty 0,80 do 0,90). 

 Kierownica   

z prawej strony  pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z zachowaniem prawostronnego 
położenia kierownicy, wcześniej przystosowane do ruchu lewostronnego, 
cechują się znacznym utrudnieniem w użytkowaniu i pogorszeniem 
bezpieczeństwa tego użytkowania. Wada ta w istotnym stopniu jest 
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negatywnie postrzegana na rynku i skutkuje znaczącym obniżeniem 
wartości.    
W tym wariancie ujemna korekta zawiera się w przedziale od minus 25 % 
do minus 65 % (współczynnik korekty 0,35 do 0,75). 

przełożona na lewą stronę  pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z zachowaniem prawostronnego 
położenia kierownicy, wcześniej przystosowane do ruchu lewostronnego, 
cechują się znacznym utrudnieniem w użytkowaniu i pogorszeniem 
bezpieczeństwa tego użytkowania. Wada ta w istotnym stopniu jest 
negatywnie postrzegana na rynku i skutkuje znaczącym obniżeniem 
wartości.    
W tym wariancie ujemna korekta zawiera się w przedziale od minus 10 % 
do minus 30 % (współczynnik korekty 0,70 do 0,90) 

Korekta za prawostronne usytuowanie kierownicy pojazdu   
(Instrukcja 1/2016) 

Odrębną grupę pojazdów stanowią samochody wyposażone w kierownicę z prawej strony, pochodzące głównie z 
indywidualnego zakupu za granicą. Pojazdy te nie występują w bazach danych i brak jest publikacji ich wartości 
bazowych. Przy wycenie takich pojazdów należy posługiwać się danymi ich odpowiedników z lewostronną kierownicą, 
określając dodatkową korektę z tytułu występujących różnic. Wycena tej korekty wymaga oceny poprawności 
przystosowania pojazdu w zakresie świateł i lusterek spełniających kryteria dopuszczenia do ruchu prawostronnego oraz 
indywidualnego oszacowania wartości bazowych na niezbędnej grupie pojazdów z kierownicą po prawej stronie, 
dopuszczonych do ruchu w Polsce. Duże niedogodności i zagrożenia w użytkowaniu takich pojazdów wskazują na 
znaczną różnicę pomiędzy ich wartościami rynkowymi, a wartościami typowych samochodów dla ruchu lewostronnego 

Zaleca się stosowanie korekty ujemnej wartości pojazdu z prawostronnie usytuowaną kierownicą na poziomie od 
minus 10 % do minus 65 % (współczynnik korekty 0,35 do 0,90). 

 Nieoryginalność cech identyfikacyjnych – Pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z nieoryginalnym 
numerem identyfikacyjnym VIN, lub jego zamiennikiem, są traktowane jako mniej wiarygodne co do 
jakości. Dla pojazdów tych występuje ponadto ograniczenie dostępu do danych historycznych jak też 
potencjalne utrudnienia w ruchu i obrocie międzynarodowym. Wartości rynkowe takich pojazdów są 
niższe od wartości pojazdów nie posiadających tej wady co określa korekta, której zakres zawiera się w 
przedziale do minus 20 %.  

Korekta za nieoryginalność cech identyfikacyjnych  
(Instrukcja 1/2016) 

Ślady przebijania, zeszlifowania numerów identyfikacyjnych pojazdu mogą być podstawą do odstąpienia od wyceny 
pojazdu.  

Pojazdy, w których wcześniejsze modyfikacje numeru identyfikacyjnego zostały szczegółowo wyjaśnione i są 
udokumentowane oraz posiadają dopuszczenie do ruchu, mogą podlegać szacowaniu wartości. Do wad tych zaliczamy 
również przypadki udokumentowanych pomyłek w fabrycznym znakowaniu nadwozi pojazdów. Wartości rynkowe takich 
pojazdów są niższe od wartości pojazdów nie posiadających takiej wady. 

Zaleca się stosować korektę ze względu na udokumentowaną nieoryginalność numeru identyfikacyjnego VIN w 
granicach do minus 20 % (współczynnik korekty 0,80 do 1,00). 

 Homologacja na pojazd ciężarowy –   – uwzględnienie faktu zmiany homologacji pojazdu 

osobowego lub terenowego (korekta w granicach od minus 5% do plus 5%).   
Przy polach edycji wielkości tej korekty zastosowano :  

 – przycisk umożliwiający zmianę przez użytkownika sposobu edycji wielkości korekty z określanej 

procentowo na kwotowo i odwrotnie. Przy wciśniętym (stan domyślny po otwarciu strony) aktywne jest 
pole, w które można wprowadzić kwotową wartość danej korekty, przy wyciśniętym  zaś aktywne jest 
pole, w które należy wprowadzić wartość korekty procentową. Wybór jednej z tych opcji zależy 
wyłącznie od użytkownika. 

Korekty automatyczne: 

Dla grupy czterech niżej wymienionych korekt zastosowano możliwość ich automatycznego wyliczania: 

Wcześniejsze naprawy      wycena samochodów osobowych, terenowych i motocykli 

oraz samochodów dostawczych na bazie osobowych, nie starszych niż 6.5 
roku 

Liczba właścicieli     samochody osobowe, terenowe i motocykle, nie starsze niż 6 lat 
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Aktualność badań technicznych wszystkie grupy pojazdów, którym do dnia badań pozostało mniej niż 4 
miesiące 

Indywidualny zakup za granicą    samochody osobowe, terenowe i motocykle do 5 lat po dacie ich 

rejestracji w Polsce 

Korekty automatyczne są wyliczane w zależności od stanu odpowiadającego za nie przycisku: 

 – przycisk wciśnięty (zielony) sygnalizuje automatyczne obliczenie przez program wielkości 

korekty (fakt zaistnienia wcześniejszych napraw oraz importu prywatnego należy uprzednio 
zaznaczyć znacznikiem zaznaczenia  ). 

 – przycisk wyciśnięty (czerwony) sygnalizuje, że jest możliwe “ręczne” wprowadzenie lub 

modyfikacja wielkości w/w korekt. 

Korekty definiowane przez wyceniającego – dodatkowe korekty, których nazwy zadaje wyceniający. Program 
umożliwia zdefiniowanie dowolnej korekty wartości i w zależności od oceny wyceniającego jej trwałe 
zapamiętanie dla ponownego jej wykorzystania przy innych wycenach w przyszłości. Zasady 
zapamiętywania i wywoływania wcześniej zdefiniowanych i zapisanych korekt zostały ujednolicone w 
programie dla wszystkich pól z zieloną strzałką, a ich obsługę opisano w rozdziale 3.14.3 Obsługa 
wspólnych baz. 

W przypadku korekt definiowanych przez wyceniającego zastosowano przyciski  

a) z lewej strony okna: 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanej nazwy korekty jako domyślnej. Przy otwieraniu nowej 
wyceny nazwa ta zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. Jeżeli zaś pole to będzie 
puste, po naciśnięciu przycisku i zatwierdzeniu wyświetlonego na ekranie komunikatu do wybranego 
pola edycyjnego nie będzie przypisana żadna domyślna korekta.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie nazwy korekty, która została ustawiona jako domyślna. Jeżeli 
użytkownik wybrał z ‘Okna obsługi baz’ lub ręcznie wprowadził korektę inną niż ta, która została 
wcześniej ustawiona jako domyślna, po naciśnięciu omawianego przycisku zostanie ona przywrócona. 
Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio została do danego pola edycyjnego przypisana jakaś 
korekta domyślna. 

b) przy polach edycji wielkości korekt 

 – przycisk umożliwiający zmianę przez użytkownika sposobu edycji wielkości korekty z określanej 

procentowo na kwotowo i odwrotnie. Przy wciśniętym aktywne jest pole, w które można wprowadzić 
kwotową wartość danej korekty, przy wyciśniętym  zaś aktywne jest pole, w które należy wprowadzić 
wartość korekty procentową. Wybór jednej z tych opcji zależy wyłącznie od użytkownika. 

Dla korekt definiowanych możliwe jest dodatkowo ustawienie zadanej wielkości korekty jako domyślnej za 
pomocą przycisku  przypisanego do odpowiedniego pola edycji wielkości korekty. 

Inne elementy okna: 

 
– przycisk zostaje uaktywniony po kliknięciu na niego wskaźnikiem myszy – zostaje 

otwarte okno Edycja komentarzy (opisane w rozdziale 3.14.1), w którym można 

wpisać uzasadnienia dla zastosowanych korekt lub inne informacje istotne dla wyceny. Komentarz ten służy 
jednocześnie do opisu korekty pierwszej rejestracji i korekty przebiegu W związku z tym komentarz ten może 
on również zostać uaktywniony ze strony [I] Dane identyfikacyjne pojazdu opisanej w rozdziale 3.4. Tekst 
komentarza zostanie umieszczony na wydruku ‘Podstawowym’ i ‘Skróconym’. 

 

 
– zaznaczenie opcji znacznikiem  włącza tryb dodawania dodatkowych 

Korekty różne pozostałe   
(Instrukcja 1/2016) 

Wymieniona lista wyżej opisanych korekt różnych nie wyczerpuje listy potencjalnych czynników różnicujących dany pojazd w 
stosunku do pojazdu bazowego. W praktyce opracowywania wycen spotykamy się z przypadkami dodatkowych walorów pojazdu 
wynikających np. z indywidualnej estetycznej kolorystyki, tuningowania itp., które mogą być podstawą do podwyższenia wartości. 
Występuje także wiele czynników obniżających atrakcyjność pojazdu jak przykładowo użytkowanie samochodu przez palacza 
tytoniu, wykorzystywanie do przewozu niekorzystnych zapachowo towarów itp. Rolą wyceniającego jest właściwe określenie 
występującej odmienności i jej trafna wycena w postaci korekty wartości. 
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komentarzy 

Oprócz komentarzy generowanych automatycznie przez program, użytkownik ma możliwość wprowadzania 
własnych uzasadnień poprzez wpisanie ich w odpowiednich oknach Edycji komentarzy, które otwierane są 
przyciskami znajdującymi się po prawej stronie okna [K] Korekty. Komentarze są drukowane na wydruku 
podstawowym w sekcji Korekty. 

Komentarze generowane są automatycznie do następujących korekt wyceny: 

 korekty pierwszej rejestracji, przebiegu oraz ogumienia 

 korekt wymienionych na liście 

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu opcji jako wartości domyślnej. Przy otwieraniu nowej wyceny 
wartość ta zostanie automatycznie uwidoczniona w polu.. 

 

 
– w szczególnej sytuacji, poprzez wyciśnięcie tego przycisku można 

wyłączyć dolne ograniczenie wartości pojazdu. 
 
 

 – przejście do edycji ogumienia wybranego pojazdu na stronie [O] Ogumienie opisanego 
w rozdziale 0. 

 – powrót do edycji listy wyposażenia na stronie [W] Wyposażenie opisanej w rozdziale 3.7. 

 

3.8.1 USZKODZENIA NIE ZWIĄZANE ZE SZKODĄ, ELIMINOWANE PODCZAS NAPRAWY 

 Rys.  3-37 

Okno pozwala na wskazanie składników kalkulacji naprawy dotyczących naprawy wcześniejszych 
uszkodzeń lub niesprawności, które są naprawiane / usuwane w ramach naprawy związanej z likwidacją 
szkody. Aby wskazać dany składnik kalkulacji należy w odpowiednim wierszu tabeli wprowadzić procentowy 
udział uszkodzenia elementu przed szkodą w stosunku do jego całkowitego uszkodzenia. 

Opis kolumn tabeli: 

 – lista Nazw części i operacji została podzielona na grupy. Każda grupa poprzedzona 
jest „belką” z nazwą: 
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Na „belce” zostały umieszczone przyciski  , dzięki którym można ukryć / wyświetlić 
grupę. 

 
– przeniesiony z kalkulacji naprawy koszt części lub operacji. 

 
– oszacowany procentowy udział uszkodzenia elementu przed szkodą w stosunku do 

jego całkowitego uszkodzenia. 

 
– część kosztu naprawy części lub operacji przypisana do wcześniejszych uszkodzeń. 

Opis przycisków dolnego panelu 

 
– panel wyszukiwania- umożliwia odszukanie części / operacji na podstawie 

fragmentu jego opisu. 

  – gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie 
wszystkich wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w 
dowolnej kolumnie wpisany tekst. 

 – naciśnięcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreślonej lupy 
lub klawisza <F12> powoduje przywrócenie wyświetlenia wszystkich 
wierszy tabeli. 

 – <F9> – czyści wprowadzone przez wyceniającego procentowe udziały 
uszkodzenia elementów przed szkodą. 

 

 – <F10> – zamyka okno z listą uszkodzeń. 
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3.9 [O] OGUMIENIE POJAZDU  

 Rys.  3-38 

Wstęp: 

Jeśli zużycie ogumienia w pojeździe odbiega od poziomu uznanego za standardowy należy zastosować 
korektę wartości bazowej pojazdu. Jeśli pojazd jest wyposażony w ogumienie niestandardowe, należy 
dodatkowo zastosować korekty wynikające z tytułu podwyższenia lub obniżenia jakości ogumienia. 

Opis kolumn tabeli okna: 

Okno umożliwia określenie marki i typu ogumienia standardowego pojazdu oraz opisanie każdej faktycznie 
zamontowanej w pojeździe opony. 

 – kategorie ogumienia lub określenie umiejscowienia opon w pojeździe. 

 – nazwa marki producenta i typu ogumienia. 

 
– wartość nowej opony w pln. 

 
–           – wysokość bieżnika dla opony nowej (z 

dokładnością do 0.1 mm). 

 
–           – faktyczna wysokość bieżnika (z dokładnością do 

0.1 mm). 

 
– w kolumnie tej program automatycznie wylicza poziom zużycia opony na 

podstawie wielkości z kolumn: bieżn.n (bieżnik opony nowej) oraz bieżnik. Jeżeli 
jednak dane te są niepełne, użytkownikowi proponowany jest standardowy poziom 

zużycia, wyświetlany w dolnej części okna w polu , i uzależniony od 
przebiegu oraz okresu eksploatacji. Wyceniający może później dokonać “ręcznie” 
korekty poziomu zużycia, jednakże, gdy kolumny: bieżnik opony nowej i bieżnik są 
wypełnione - dopuszczalne jest jedynie “ręczne” powiększenie stopnia zużycia 
danej opony.  
Procent zużycia może być wpisany w zakresie 10% - 100%. Dla fabrycznie nowej 
opony zamontowanej w pojeździe przyjmuje się poziom zużycia 10%. 

 – wskazanie (za pomocą znacznika zaznaczenia  ) opon podlegających wymianie 
w ramach naprawy pojazdu. 

Przyciski i ich opis: 

 

– Zaznaczanie/odznaczanie pozycji. 

 

– <F5> – przycisk otwiera okno Wybór ogumienia (opisane w rozdziale 3.9.2) co 
umożliwia wstawienie do zaznaczonych kół opon z bazy ogumienia. 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 116 - 

 

 

– <F4> – przycisk ten umożliwia edycję danych ogumienia dla zaznaczonych kół w 
oknie Edycja ogumienia (opisanym w rozdziale 3.9.3) tak, by dostosować je do 
parametrów ogumienia faktycznie zamontowanego w pojeździe. 

 

– <F2> – otwiera okno Dane o rozmiarze i liczbie kół (opisane w rozdziale 3.9.4). 

Sekcja: Korekta za ogumienie 

 

– pole określające standardowy poziom zużycia opony uzależniony od przebiegu 
oraz okresu eksploatacji pojazdu. 

 
 
–  – Kolor zielony sygnalizuje automatyczne wypełnienie pola 

automatycznie na podstawie przebiegu lub okresu eksploatacji. 

 
 
–  – przycisk czerwony [Auto] sygnalizuje, że jest możliwe "ręczne" 

ustawienie parametru zużycia ogumienia na 50%. Może to mieć 
zastosowanie na przykład dla starego pojazdu o niewielkim przebiegu, w 
którym wymieniono opony. 

 

–  

 

– wartość korekty z tytułu stanu zamontowanego ogumienia. 

 

 

 

–  – w trybie wyceny pojazdów spoza bazy możliwa jest rezygnacja z wyliczania 
korekty ogumienia. 

Korekta dotycząca stanu ogumienia   
(Instrukcja 1/2016) 

Ustalane zgodnie z przyjętymi zasadami wartości bazowe dotyczą pojazdów z ogumieniem o zużyciu 50% lub mniejszym, gdy 
wynika to z niskiego przebiegu rzeczywistego.  

Korekty wprowadzane są wówczas, gdy: 

 występują większe lub mniejsze od przeciętnego zużycia bieżnika,· 

 opony posiadają uszkodzenia (np. przecięcia, pęknięcia) dyskwalifikujące ich przydatność do dalszej eksploatacji,  

 zamontowane są opony inne od dopuszczonych standardowo przez producenta.  

 na jednej osi pojazdu zamontowane są opony różnej marki lub typu. 

W przypadku, gdy w samochodzie zamontowane są opony nowe, przyjmujemy ich stopień zużycia w wysokości 10% wartości - 
uwzględniamy spadek wartości za pierwszy montaż.  
Zużycie bieżnika ogumienia do dopuszczalnego poziomu traktujemy jako 100 % zużycie opony. Cechy zestarzenia opony ( 
popękania) powinny ją kwalifikować jako zużytą w 100 %.  
Niektóre rodzaje ogumienia, szczególnie do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep są produkowane z założeniem 
wydłużenia ich przebiegów poprzez pogłębienie rzeźby bieżnika. Opony takie z założenia są użytkowane do poziomu 
dopuszczalnego zużycia bieżnika, a następnie, po wykonaniu pogłębienia bieżnika, dalej użytkowane do dopuszczalnego zużycia 
pogłębionego bieżnika. W takich przypadkach roboczą wysokość zużywanego bieżnika, rozumianą jako podstawę szacowania 
stopnia zużycia opony traktujemy łącznie.  
Znaczna część opon, szczególnie do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep jest poddawana procesom bieżnikowania. 
Zużycie takiej opony określamy identycznie jak dla opon nowych nie podlegających bieżnikowaniu, a początkowa wartość takiej 
opony przyjmujemy w wysokości 35% ceny opony nowej.  
Koło zapasowe wpływa na powiększenie wartości pojazdu lub jej zmniejszenie w sposób identyczny jak pozostałe koła pojazdu.  
Niedopuszczalne jest użytkowanie pojazdu z oponami różnego typu na jednej osi pojazdu. W takim przypadku nietypową oponę 
zamontowaną w pojeździe traktujemy jak oponę całkowicie zużytą.  
Szczególnej oceny stopnia zużycia wymagają opony uszkodzone lub z widocznymi śladami procesu starzenia. Czynniki te należy 
uwzględnić, w określaniu stopnia zużycia opony, indywidualnie poza oceną zużycia bieżnika. 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 117 - 

Zmiana wartości ogumienia spowodowana wymianą opon 

 

– włączenie / wyłączenie trybu umożliwiającego wskazanie opon do wymiany w ramach 
naprawy pojazdu. 

 

– w tabeli jest wyświetlany stan ogumienia przed naprawą (przed szkodą). 

 

– w tabeli są wyświetlane opony w stanie nowym, które zostały / zostaną wymienione w 
ramach naprawy pojazdu. 

 
– przepisanie danych wskazanej opony do tabeli „po naprawie”. 

Sekcja: Zmiana wartości 

 
– wartość korekty ogumienia pojazdu przed naprawą (szkodą). 

 
– wartość korekty ogumienia po wymianie opon w ramach naprawy pojazdu. 

 
– zmiana wartości ogumienia w wyniku naprawy pojazdu. Niezerowa wartość w tym 

polu powoduje udostępnienie wydruku „Zmiany wartości po naprawie pojazdu”. 

 
 

 

– umożliwia przejście do strony [N] Naprawa (patrz rozdział 5.2). 

 

– powrót do strony [K] Korekty (patrz rozdział 3.8). 

3.9.1 WYBÓR MARKI OGUMIENIA 

 Rys.  3-39 

Okno przedstawia listę marek ogumienia znajdujących się w bazie danych programu. Na liście tej należy 
wskazać odpowiednią markę.  
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 – pasek przycisków wyboru rodzaju pojazdu pozwala na zmianę kategorii pojazdu np. 
w sytuacji gdy dokonywana jest wycena samochodu dostawczego, ale używającego 
opon takich jak dla samochodów osobowych.  
Wyboru można dokonać za pomocą klawiszy funkcyjnych:  
<F2> – pokazuje bazę ogumienia samochodów osobowych  
<F3> – pokazuje bazę ogumienia samochodów dostawczych  
<F4> – pokazuje bazę ogumienia samochodów ciężarowych  
<F5> – pokazuje bazę ogumienia samochodów terenowych  

Jednocześnie wciśnięte dwa, trzy lub cztery w/w przyciski umożliwiają wybór z listy marek ogumienia 
przypisanych do co najmniej jednego z wybranych rodzajów pojazdów.  

Naciśnięcie jednego z przełączników wyposażenia prawym przyciskiem myszki spowoduje wyświetlanie w 
tabeli tylko marek opon dla wskazanej grupy pojazdów. 

 – <Enter> - akceptuje wybór odpowiedniej marki wstawiając bazę jej opon do okna 
Wybór ogumienia (patrz rozdział 3.9.2). Ten sam efekt można uzyskać klikając 
dwukrotnie myszką na wybraną markę. 

 – <Esc> - umożliwia rezygnację z wyboru 

3.9.2 WYBÓR OGUMIENIA 

 Rys.  3-40 

Okno umożliwia wyceniającemu odszukanie w bazie danych programu ogumienia zgodnego z 
zamontowanym w pojeździe i określenie jego wartości w stanie nowym. Program pozwala skorzystać z 
dodatkowych kryteriów filtrowania bazy jak np. rozmiar opony, czy fragment nazwy czyli poprzez zadanie 
dowolnego ciągu znaków charakterystycznego dla typu opony - dzięki temu lista wyświetlanych pozycji 
zostanie efektywnie skrócona. 

Opis obiektów górnego panelu okna 

 – otwiera okno Wybór marki ogumienia (patrz rozdział 3.9.1), której określenie jest 
niezbędne dla skutecznego wyszukania opony. Po zatwierdzeniu wybranej marki 
opony, na omawianym przycisku pojawi się jej nazwa. 

 – pasek przycisków wyboru rodzaju pojazdu pozwala na zmianę kategorii pojazdu np. 
w sytuacji gdy dokonywana jest wycena samochodu dostawczego, ale używającego 
opon takich jak dla samochodów osobowych.  
Wyboru można dokonać za pomocą klawiszy funkcyjnych:  
<F2> – pokazuje bazę ogumienia samochodów osobowych  
<F3> – pokazuje bazę ogumienia samochodów dostawczych  
<F4> – pokazuje bazę ogumienia samochodów ciężarowych  
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<F5> – pokazuje bazę ogumienia samochodów terenowych  

Jednocześnie wciśnięte dwa, trzy lub cztery w/w przyciski umożliwiają wybór z listy opon przypisanych do co 
najmniej jednego z wybranych rodzajów pojazdów.  

Naciśnięcie jednego z przełączników wyposażenia prawym przyciskiem myszki spowoduje wyświetlanie w 
tabeli tylko marek opon dla wskazanej grupy pojazdów. 

 

Pola, których wypełnienie stanowi kryterium filtrowania bazy opon: 

 
– wysokość felgi. Pole wypełniane automatycznie przez program na podstawie danych 

wycenianego pojazdu. Zmiana wysokości jest możliwa w polu ‘Rozmiar kół’ w oknie 
Dane o rozmiarze i liczbie kół (patrz rozdział 3.9.4). 

 
– szerokość opony 

 
– wysokość opony 

 
– pole służące do wskazania z rozwijalnej listy symbolu określającego zalecany okres 

użytkowania opony: L - jako letnia, Z - jako zimowa oraz W - jako wielosezonowa 

 
– pole służące do wskazania z rozwijalnej listy symbolu określającego czy opona jest 

radialna (R), czy diagonalna (D). 

 
– pole służące do wskazania z rozwijalnej listy symbolu określającego czy opona 

wymaga dętki (TT), czy jest bezdętkowa (TL) 

Opis kolumn tabeli 

 – nazwa ogumienia, rozmiar, typ i rodzaj opon. 

 – zalecany okres użytkowania opony. 

 – sposób bieżnikowania opony (radialna/diagonalna). 

 – określenie czy opona wymaga dętki, czy jest bezdętkowa. 

 
– wartość nowej opony w PLN. 

Opis przycisków dolnego panelu okna 

 
– panel wyszukiwania- umożliwia odszukanie ogumienia na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

  – gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 

 – naciśnięcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreślonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywrócenie wyświetlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 

 
– <F10> – akceptuje wskazane odpowiednie ogumienie oraz powoduje powrót do 

okna [O] Ogumienie pojazdu (patrz rozdział 0) i wstawienie wybranego ogumienia 
do zaznaczonych kół. 

 
– <Esc> – umożliwia rezygnację z wyboru. 
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3.9.3 EDYCJA OGUMIENIA 

 Rys.  3-41 

Okno umożliwia jednoczesną edycję parametrów ogumienia dla kół wybranych na stronie [O] Ogumienie 
pojazdu (opisanej w rozdziale 0) za pomocą przycisków zaznaczania / odznaczania. Aktualną wysokość 
bieżnika oraz wysokość dla opony nowej należy podać w milimetrach (z dokładnością do 0.1 mm). Jeśli 
któreś pole edycyjne jest puste i ma rozjaśniony kolor niebieski    oznacza to, że zaznaczono koła z 
różnymi parametrami ogumienia. Nie wypełnianie takiego pola gwarantuje zachowanie wcześniej 

wpisanych informacji. Natomiast kolor żółty pola    stanowi ostrzeżenie dla użytkownika, że w 

przypadku zaakceptowania zmian, wcześniej wpisane informacje zostaną zastąpione przez te uwidocznione 
na żółtym polu. 

Program, na podstawie wpisanych wysokości bieżnika, automatycznie wylicza procent zużycia opony. 
Wyceniający może później dokonać jego korekty. 

 

 - <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [O] Ogumienie pojazdu 

(opisanego w rozdziale 0) bez wprowadzania poprawek. 

 - <Enter> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

3.9.4 DANE O ROZMIARZE I LICZBIE KÓŁ 

 Rys.  3-42 

Dane podstawowe 

 – liczba osi pojazdu. Liczba uzależniona od rodzaju napędu. 

 – wartość jeden oznacza, że wszystkie opony fabrycznie nowego pojazdu są 
identyczne. Wartość dwa oznacza jeden standard dla opon osi przedniej oraz 
drugi standard dla ogumienia pozostałych osi. 

 – liczba kół zapasowych (najczęściej jest jedno) 

 – program wylicza tą liczbę w oparciu o zadane wielkości 

 
– rozmiar kół (wysokość felgi w calach) - jeżeli liczba rodzajów standardów 

opon jest równa dwa wówczas wartość w polu charakteryzuje koła pierwszej 
osi. Wypełnienie pola lub zmiana istniejącej w nim wartości skutkuje 
odpowiednią zmianą w polu ‘Tarcza koła’ w oknie Wybór ogumienia (patrz 
rozdział 3.9.2). 

 – opisuje koła osi tylnej dla pojazdu dwuosiowego lub koła pozostałych osi (bez 
przedniej) pojazdu wieloosiowego. 
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Osie 

 
– oznaczenie opisowe osi (przednia, tylna, trzecia itd); może być max. sześć osi. 

 
– liczba kół. Dla osi przedniej program podpowiada liczbę dwa jako powszechnie występującą 

w wycenianych typowych pojazdach 

Przyciski i ich opis: 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [O] Ogumienie pojazdu 
(patrz rozdział 0) bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany. 

 

3.10 ARKUSZ KONTROLNY 

 Rys.  3-43 

Arkusz kontrolny ma wyłącznie charakter informacyjny - jest zestawieniem wyników poszczególnych 
etapów wyceny i pozwala na łatwą jej analizę oraz ewentualna korektę. Znaczenie poszczególnych 
informacji jest opisane na arkuszu. 

Natomiast wykonywane podczas wyceny działania użytkownika podlegają na bieżąco przeliczeniom , 
których wynik jest widoczny na panelu podstawowych danych wyceny Strony głównej (patrz rozdział 3.3), 
jako ‘wartość po korektach’ [Rys.  3-44]. 

 Rys.  3-44 
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3.11 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 Rys.  3-45 

Wstęp 

Okno umożliwia dołączenie do wykonywanej wyceny zdjęć w postaci elektronicznej, czyli zeskanowanych 
lub pochodzących z aparatów cyfrowych. Akceptowalne formaty graficzne to: BMP, JPG, PCX.  

Okno podzielone jest na dwa obszary: 

 z lewej strony obszar roboczy, w którym użytkownik może rozmieścić dołączane fotografie w taki 
sposób, w jaki będą one prezentowane na finalnym wydruku uruchamianym z poziomu okna Parametry 
wydruku (patrz rozdział 3.13.1), 

 z prawej strony panel narzędzi i przycisków służących do formatowania poszczególnych elementów 
wydruku.  
Niektóre sekcje panelu mogą być wyświetlane jako zwinięte lub rozwinięte. Ich stan zmienia się po 
naciśnięciu przycisku znajdującego się w lewym, górnym rogu wybranej sekcji: 

 – minimalizuje wysokość sekcji 

 – przywraca pełną wysokość sekcji, kolor zielony informuje, że wszystkie parametry sekcji 
zostały ustawione automatycznie przez program 

 – przywraca pełną wysokość sekcji, kolor czerwony informuje, że przynajmniej jeden z 
parametrów sekcji został zadany “ręcznie” przez użytkownika. 
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Rozdzielczość fotografii 

regułą jest, iż fotografie dołączone do wyceny zachowują pierwotną 
rozdzielczość. Indywidualnie dla każdego wskazanego zdjęcia może być ona 
na trwale zmieniona w oknie Podgląd zdjęcia (patrz rozdział 3.11.3) po 

naciśnięciu przycisku [F4-Pokaż]. Dla potrzeb wydruku dokumentacji, jak również ewentualnego zapisania 
jej do pliku PDF (istotnie mniejsze rozmiary tego typu plików) została stworzona możliwość dopasowania 
rozdzielczości fotografii do założonej jakości wydruku (w zakresie 100 – 600 punktów na cal). Podczas 
tworzenia wydruku dla każdego zdjęcia jest określana docelowa rozdzielczość i jeżeli jest ona niższa od jego 
faktycznej rozdzielczości wykonywana jest stosowna konwersja. Informacja o stopniu konwersji jest 
wyświetlana w obszarze roboczym okna, w lewym górnym rogu każdego zdjęcia. Np. 25% oznacza, że 
wymiary zdjęcia wyrażone punktach zostaną zmniejszone czterokrotnie, a 200% oznacza, że zdjęcie zostało 
wykonane w zbyt małej rozdzielczości – można je dwukrotnie zmniejszyć, a ilość widocznych na jego 
wydruku szczegółów się nie zmieni. 

 – przycisk umożliwia ustawienie wybranej rozdzielczości fotografii jako domyślnej. Przy otwieraniu nowej 
wyceny jej wartość zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie wartości rozdzielczości fotografii, która została ustawiona jako 
domyślna. Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio została do danego pola edycyjnego przypisana jakaś 
domyślna wartość rozdzielczości fotografii. 

Otwieranie fotografii 

 

– przycisk [F3] wczytuje fotografię lub grupę fotografii z dysku (otwiera okno 
Otwórz – patrz rozdział 3.11.2). Wczytane fotografie są umieszczane na 
końcu listy. Dodatkowo, podczas wczytywania może być automatycznie 
ograniczany ich rozmiar kosztem zmniejszenia jakości.   
Przycisk oznaczony piktogramem  otwiera okienko Zmiana parametrów, w 
którym możliwe jest określenie czy i w jaki sposób mają być kompresowane 
wczytywane fotografie.   
Dostępne są trzy możliwości: 

Okienko Zmiana parametrów 

 

–  – przycisk umożliwia ustawienie parametrów zmiany jakości otwieranych 
fotografii jako domyślnych. Przy otwieraniu nowej wyceny, podczas 
dołączania zdjęć, zostaną one automatycznie uwzględnione.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie parametrów zmiany jakości 
otwieranych fotografii, które zostały ustawione jako domyślne. 

 
– włączenie / wyłączenie ograniczania wielkości zdjęć. 

 

– ograniczenie jakości - wybór tej opcji spowoduje, że dla wszystkich 
wczytywanych zdjęć będzie podjęta próba kompresji do zadanej przez 
użytkownika jakości. Uzyskany efekt będzie uzależniony od początkowej 
jakości zdjęć ( jeżeli wcześniej dokonano już kompresji za pomocą jakiegoś 
programu np. Microsoft Photo Editor to rozmiar zdjęć może nie ulec 
zmianie).· 

 

– ograniczenie rozmiaru - przy włączeniu tej opcji program tak dobierze 
jakość zdjęcia by jego wielkość była zbliżona do zadanej przez użytkownika. 
Zdjęcia o rozmiarze mniejszym niż zadany będą wczytane bez modyfikacji 

 

– ograniczenie rozdzielczości - włączenie tej opcji powoduje, że wczytywane 
zdjęcia, których wysokość lub szerokość jest większa od zadanej przez 
użytkownika rozdzielczości – są automatycznie przeskalowywane. Opcja ta 
działa w powiązaniu z pozostałymi dwoma, to znaczy, że na ich podstawie 
jest określana docelowa jakość przeskalowanego zdjęcia. 

 
– [Anuluj]  - przycisk umożliwiający rezygnację ze zmiany parametrów  

[OK]    - przycisk zatwierdza nowe parametry 

 

Formatowanie stron 

Program umożliwia odmienne sformatowanie strony pierwszej (sekcja Pierwsza strona wydruku) oraz stron 
pozostałych (sekcja: Pozostałe strony wydruku). 
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Liczba kolumn (max. 4) oznacza ilość fotografii rozmieszczonych w każdym wierszu strony. Wszystkie 
kolumny mają jednakową szerokość. 

Wygląd strony wydruku zależy przede wszystkim od liczby i wysokości wierszy na stronie. Oba te parametry 
(Liczba w. na str. oraz Wysokość wierszy) mogą być ustawiane automatycznie przez program, jak i 
ręcznie definiowane przez użytkownika. Każda kombinacja ustawień przycisków [Auto] powoduje odmienne 
skutki:  

 

– wysokość wierszy jest dopasowywana tak aby każde zdjęcie uzyskało 
maksymalną możliwą wysokość przy zadanej liczbie kolumn. Jeśli przy 
powyższych założeniach wiersz na danej stronie się nie mieści, to jest wtedy 
przenoszony na stronę następną. 

 

– na stronie może się zmieścić jedynie zadana liczba wierszy, a wysokość wierszy 
jest jednakowa i wynika z podzielenia wysokości strony przez liczbę zadanych 
wierszy. 

 

– wysokość wierszy jest zadawana przez użytkownika, a liczba wierszy na stronie 
jest ustawiana automatycznie. 

 

– zarówno wysokość jak i liczba wierszy na stronie są zadawane przez 
użytkownika. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanych parametrów Pierwszej strony (lub pozostałych stron) wydruku 
jako domyślnej sekwencji ustawianej następnie jednocześnie dla wszystkich dokumentacji fotograficznych.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji parametrów strony, która została ustawiona jako domyślna. 

 

Zmiana wysokości obszaru nagłówka 

 

– stan tego przycisku decyduje czy na wydruku "Dokumentacji fotograficznej" 
pojawi się sekcja Danych identyfikacyjnych pojazdu.  

Wyciśnięcie przycisku (czerwona „dioda”  ) wyłącza drukowanie wymienionej 
sekcji i nieznacznie powiększa obszar przeznaczony dla fotografii. 

 

Formatowanie wierszy 

Bez względu na to jakie są wprowadzone 
ustawienia dotyczące wszystkich wierszy 
na stronie, każdy z wierszy może być 
formatowany indywidualnie. Można zmienić 
wysokość wiersza oraz liczbę kolumn w 
danym wierszu. Służy do tego okno 
dialogowe Wiersz uruchamiane po 
naciśnięciu przycisku [>] na pasku 
formatowania wiersza. Aby wprowadzić 
ustawienia użytkownika należy 
zrezygnować z ustawień automatycznych. 
Po zatwierdzeniu nowych ustawień i 
zamknięciu okna na pasku formatowania 

wiersza pozostaną jedynie przyciski przełączania na automatyczne lub ręczne formatowanie wiersza. 
Wysokość wiersza można również zmienić myszką przesuwając belkę na pasku formatowania wiersza. 

Formatowanie fotografii 

Zarówno wszystkie fotografie na raz (sekcja Fotografie) jak i każda z osobna (sekcja Bieżąca fotografia) 
mogą być dodatkowo formatowane. 
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 – kolor zielony sygnalizuje automatyczne obliczenie przez program parametru, do którego odnosi się 
przycisk 

 – przycisk czerwony sygnalizuje, że jest możliwa “ręczna” modyfikacja jednego z parametrów: 

   Skala – [User] - pozwala na ustawienie jednakowej wartości dla wszystkich fotografii (bądź 
jedynie dla jednej wskazanej fotografii). Skala fotografii wynika z porównania jej 
rozdzielczości w punktach odniesionej do jej wymiarów w calach z założoną 
globalną rozdzielczością wydruku. Przykładowo, skala 200% oznacza, że wielkość 
zdjęcia na wydruku będzie dwukrotnie większa niż wielkość optymalna – 
wynikająca z jego rozdzielczości. 

   Szerokość – [User] - pozwala na ustawienie stałej szerokości dla wszystkich fotografii (bądź dla 
wskazanej fotografii). 

   Wysokość – [User] - pozwala na ustawienie stałej wysokości dla wszystkich fotografii (bądź dla 
wskazanej fotografii). 

Jeśli fotografia nie mieści się w kolumnie lub w wierszu to tło opisu jest podświetlane na czerwono.   

Naciśnięcie jednego z przycisków [Dopasuj] powoduje ustawienie fotografii na maksymalną możliwą 
odpowiednio: skalę, szerokość lub wysokość. 

Formatowanie pojedynczej fotografii 
można również przeprowadzić przy 
pomocy myszki. Należy najechać 
kursorem na fotografię a następnie 
prawym klawiszem myszki wywołać 
podręczne menu i włączyć tryb 
formatowania fotografii. Teraz myszką 
można zmienić wymiary fotografii. 
Fotografie zawsze będą zachowywały 
swoje proporcje. Aby zakończyć tryb 
formatowania należy ponownie prawym 
klawiszem myszki wywołać menu i wybrać 
opcję ‘Wyłącz tryb formatowania fotografii’. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zada- 
nych parametrów sekcji Fotografie jako 
domyślnej sekwencji ustawianej następnie 
jednocześnie dla wszystkich dokumentacji 
fotograficznych.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie sek- 
wencji parametrów sekcji Fotografie, która 
została ustawiona jako domyślna. 

Marginesy stron 

 
– przycisk otwierający okienko dialogowe programu, w którym użytkownik może 

zmienić szerokości marginesów wydruku dokumentacji fotograficznej. 

 

– Rozmiary marginesów ustawiane są w mm. Minimalna, dopuszczalna 
szerokość wydruku to 170mm. W związku z tym maksymalna, łączna 
szerokość prawego i lewego marginesu nie może przekroczyć 40mm. 
Uwaga! Program nie sprawdza dostępnego obszaru wydruku drukarki. 
Ustawienie zbyt małych marginesów może spowodować “obcięcie” części 
wydruku. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanych wartości marginesów jako 
domyślnej sekwencji ustawianej następnie jednocześnie dla wszystkich 
dokumentacji fotograficznych. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji wartości marginesów, która 
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została ustawiona jako domyślna. 

Podpisy fotografii 

 

– stan tego przycisku decyduje czy na wydruku dokumentacji fotograficznej 
pojawią się podpisy pod zdjęciami. 

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu przycisku [Drukuj podpisy] / [Nie 
drukuj podpisów] jako domyślnego przy otwieraniu kolejnych wycen.. 

 
– przycisk pozwalający na włączenie/wyłączenie trybu edycji podpisu pod każdą 

z wczytanych fotografii. Podczas zmiany podpisu należy pamiętać, że liczba 
wierszy podpisu widocznych na wydruku jest ograniczona i zależy od liczby 
kolumn w wierszu:   
dla jednej kolumny – 1 wiersz podpisu na wydruku  
dla dwóch lub trzech kolumn – 2 wiersze podpisu na wydruku  
dla czterech kolumn – 3 wiersze podpisu na wydruku. 

Długość zapamiętywanego podpisu wynosi 165 znaków. W zależności od używanej rozdzielczości monitora 
wiersz podpisu przy wyłączonym trybie edycji może być przedstawiony w oknie programu jako ciągła czarna 
linia. Ma to jedynie na celu zachowanie poprawnej proporcji wysokości całego podpisu w stosunku do 
wysokości fotografii i nie ma wpływu na wydruk podpisu. 

Sekcja: Automatyczne ustawianie podpisów 

 
– domyślnym podpisem jest nazwa pliku zawierającego fotografię zapisana na 

dysku. W związku z tym podpisy wczytanych fotografii mogą być niezbyt 
czytelne względnie niespójne. Po naciśnięciu przycisku, dla uprzednio 
zaznaczonych fotografii, użytkownik może zdefiniować wspólny rdzeń nazwy i 
tym samym umożliwić Automatyczne nadawanie nazw (patrz rozdział 3.11.1). 

 

– grupa trzech przycisków służąca do wyrównania podpisów względem fotografii 
odpowiednio: lewostronnie, centralnie i prawostronnie  

 – przycisk umożliwia ustawienie wybranego sposobu wyrównania podpisu 
jako formatu domyślnego. Przy otwieraniu nowej wyceny podpisy zostaną 
automatycznie wyrównane według ustawionego wzorca.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie sformatowania podpisów fotografii, które 
zostało ustawione jako domyślne. 

Pozostałe przyciski okna i ich funkcje 

 

– gdy przycisk jest wciśnięty, fotografie wczytywane do wyceny są automatycznie 
zaznaczane do wydruku.   

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu przycisku [  Zaznacz / Nie 
zaznaczaj automatycznie] jako domyślnego przy otwieraniu kolejnej wyceny. 

 
– przyciski odznaczenia bądź zaznaczenia wszystkich fotografii. 

 
– odwraca sposób zaznaczenia wszystkich fotografii. 

 
– przesuwa zdjęcia zaznaczone znacznikiem  na początek listy. 

 
– zaznacza fotografie do wydruku. Aby zaznaczenie było skuteczne należy ustawić kursor na 

fotografii, która ma być drukowana jako ostatnia i nacisnąć przycisk. Przy zaznaczonych do 
wydruku fotografiach pojawi się ikona drukowania . Fotografie są zawsze drukowane od 
pierwszej do ostatniej zaznaczonej. Kolejność drukowania można zmienić chwytając 
fotografię kursorem i przeciągając w odpowiednie położenie. Aby przenieść fotografię na inną 
stronę należy uchwycić ją kursorem, przeciągnąć kursor na zakładkę odpowiedniej strony, 
która w tym momencie powinna się ukazać, a następnie w odpowiednim miejscu fotografię 
upuścić. 

 
– <F2> - zapisuje pojedynczą fotografię do pliku w takim formacie, w jakim zdjęcie zostało 

wczytane. Zapis wielu fotografii musi być poprzedzony ich zaznaczeniem znacznikiem  w 
prawym, górnym rogu każdej z nich. 

 
– <F5> - obraca zdjęcie o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 
– <F8> - usuwa fotografię z listy. Usunięcie wielu fotografii musi być poprzedzone ich 

zaznaczeniem znacznikiem  w prawym, górnym rogu każdej z nich. 
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– <F4> - przejście do okna Podgląd zdjęcia (patrz rozdział 3.11.3). Ten sam efekt można 

uzyskać klikając prawym przyciskiem myszki na wskazaną zminiaturyzowaną fotografię, 
wywołać podręczne menu i kliknąć opcję ‘Otwórz okno edycji fotografii’. Zdjęcie zostaje 
powiększone na cały ekran. 

 
– <Ctrl + F4> - przejście do okna Podgląd zdjęcia (patrz rozdział 3.11.3) w trybie przeglądania 

fotografii. Ten sam efekt można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszki na wskazaną 
zminiaturyzowaną fotografię, wywołać podręczne menu i kliknąć opcję ‘Otwórz okno 
przeglądania fotografii’. Przeglądanych w tym trybie zdjęć nie można edytować. 

 – oznacza wybraną fotografię ikoną  . Oznaczona fotografia zostanie wstawiona na wydruku 
Strony tytułowej. 

 
– <F10> - zamyka okno 

 

 

3.11.1 AUTOMATYCZNE NADAWANIE NAZW 

 Rys.  3-46 

zaznaczonych fotografii. Pole to może zostać wypełnione ręcznie bądź 
na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając 
klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po 

prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista opisów fotografii opisano na 
stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanego tekstu jako rdzenia nazwy domyślnie ustawianej następnie 
dla kolejnych operacji automatycznego nadawania nazw fotografii.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie tekstu, który został ustawiony jako domyślny wspólny rdzeń nazwy 
fotografii.  

 – zaznaczenie faktu numeracji automatycznie zmienionych podpisów  

 – określenie początkowego numeru przypisanego do zaznaczonych fotografii 

Przyciski i ich opis: 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji podpisu. 

 – <F10> - przycisk akceptujący nadanie automatycznych nazw zdjęciom zaznaczonym w oknie 
Dokumentacja fotograficzna (patrz rozdział 3.11). 
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3.11.2 OTWÓRZ OBRAZEK 

 Rys.  3-47 

Sekcja wyboru katalogu i pliku: 

 - aktualnie wybrany katalog; zmiany katalogu dokonuje się przy pomocy listy 

rozwijanej przyciskiem . Program zapamiętuje katalog, z którego ostatnio 
czytane były zdjęcia i wskazuje go przy ponownym otwarciu okna. 

 

 - nazwa wybranego pliku; wybrany plik graficzny należy wskazać kursorem 
myszki lub wpisać jego nazwę w polu edycyjnym 

 - określenie typu plików 

 - przycisk powoduje wyświetlenie zawartości katalogu o jeden poziom wyższego 

 - przycisk powoduje wyświetlenie pulpitu systemu Windows i umożliwia wybór właściwego dysku  

 - umożliwia utworzenie nowego podkatalogu wewnątrz aktualnie wybranego katalogu 

 umożliwia zmianę formy prezentacji listy danych w okienku podglądu listy podkatalogów i plików. 

Sekcja podglądu zdjęcia: 

 

 zaznaczenie tej funkcji powoduje, że możliwy jest podgląd pliku graficznego,  wskazanego w oknie, 
w którym znajduje się  lista podkatalogów i plików. 

- okno podglądu listy podkatalogów i plików 

Sekcja umożliwiająca podgląd wskazanego pliku graficznego.  

Parametry wybranego pliku (pierwotny rozmiar oraz ilość kolorów) prezentowane 
są poniżej wyświetlanej fotografii (bitmapy). 
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 Zoom - umożliwia określenie skali rysunku umieszczonego w okienku podglądu. Skala wybierana 
jest z listy rozwijalnej, ukazującej się po kliknięciu na przycisk .; opcja Fit pozwala na 
automatyczne dopasowanie rozmiaru skalowania rysunku tak, aby był on widoczny w podglądzie w 
całości. 

 - umożliwia podgląd wskazanego pliku graficznego we właściwym powiększeniu w oddzielnym 
okienku. 

Procedura wyboru zdjęć: 

Program pozwala na zaznaczenie i wczytanie jednocześnie wielu fotografii, których pliki są widoczne w 
oknie Otwórz . 

Przy zaznaczaniu plików stosuje się standardowe mechanizmy systemu Windows. 

wskazywanie poszczególnych plików (zdjęć) z wciśniętym klawiszem <Ctrl> 
zaznaczenie grupy sąsiadujących plików z wciśniętym klawiszem <Shift>. 

Pozostałe elementy okna:  

 - wstawia wybrany plik graficzny. 

 - powoduje opuszczenie okna i rezygnację z otwierania pliku z fotografią 

3.11.3 PODGLĄD ZDJĘCIA 

 Rys.  3-48 

Praca w oknie może odbywać się w dwóch trybach: 

1.) w trybie edycji pojedynczej, wskazanej fotografii (<F4> z poziomu okna Dokumentacji fotograficznej 
- rozdział 3.11). 

2.) w trybie przeglądania wszystkich wczytanych do dokumentacji fotografii (<Ctrl + F4> z poziomu okna 
Dokumentacji fotograficznej – patrz rozdział 3.11). 

Tryb edycji  

W tej opcji zmiany w fotografii dokonane przez użytkownika mogą być zapisane do wyceny. Do 
wykonywania tego typu modyfikacji służą przyciski pogrupowane w dwóch sekcjach oraz umieszczone na 
pionowym pasku narzędzi. Sekcje te to: 

Zdjęcie – operacje dostępne w tej sekcji umożliwiają bezpośrednią modyfikację zdjęcia dołączonego do 
wyceny i po ich zatwierdzeniu przyciskiem [Wstaw] nie jest możliwe ich cofnięcie.   
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Obiekty graficzne - operacje dostępne w tej sekcji umożliwiają dołączenie do zdjęcia zapamiętywanych 
wektorowo obiektów graficznych. Obiekty te nie „zamazują” znajdujących się pod nimi fragmentów fotografii i 
w dowolnym momencie można je przemieszczać, usuwać, zmieniać ich rozmiary, także po ich zapisaniu 
przyciskiem [Wstaw] i późniejszym ponownym otwarciu zdjęcia do edycji. Ta właściwość obiektów 
wykorzystywana jest również przy wydruku dokumentacji fotograficznej. W oknie Parametry wydruku 
znajduje się znacznik  (Obiekty graficzne), którego stan decyduje czy obiekty graficzne będą 
widoczne w oknie Podglądu wydruku oraz na wydruku gotowego dokumentu. 

Ze względu na różny sposób zapamiętywania (zapisywania) zmian, udostępnienie operacji wykonywanych 
przyciskami jednej sekcji pociąga za sobą zablokowanie operacji z sekcji drugiej. Aby uaktywnić przyciski 
należące do danej sekcji należy kliknąć na przycisk znajdujący się w jej nagłówku. Aktywna sekcja otoczona 
jest dodatkowo niebieską ramką. 

Zdjęcie 

 

– nagłówek sekcji. Wciśnięcie tego przycisku uaktywnia sekcję i jednocześnie blokuje 
operacje zawiązane z edycją obiektów graficznych. 

 
– Rozdzielczość – opisuje wielkość fotografii w punktach (pikselach). Naciśnięcie przycisku 

[Zmień] oznaczonego piktogramem  uruchamia okienko, w którym możliwe jest zadanie 
docelowej (mniejszej) rozdzielczości zdjęcia. 

 
– Wielkość [kb] – opisuje rozmiar fotografii w kilobajtach. Naciśnięcie przycisku [Zmień] 

oznaczonego piktogramem  uruchamia okienko Zmiana parametrów (opisane poniżej), 
w którym możliwe jest zadanie docelowego (mniejszego) rozmiaru zdjęcia. 

 
– Ilość kolorów – pole opisujące rzeczywistą ilość kolorów użytych w fotografii. 

 – przyciski uruchamiające okienka, w których możliwe jest zadanie odpowiednio: 

 stopnia zwiększenia kontrastu 

 zmiany jasności obrazka w zakresie +/-255. 

 

– Naciśnięcie przycisku [Obrót] oznaczonego piktogramem , obraca zdjęcie o dowolny 
kąt, którego wartość została uprzednio zadana w polu edycyjnym. Obrót wykonywany jest 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby obrócić zdjęcie w przeciwna stronę 
najeży poprzedzić wielkość kąta znakiem minus. UWAGA! Zadanie kąta innego niż 
wielokrotność 90 stopni spowoduje, że dołączone do zdjęcia obiekty graficzne NIE 
zostaną obrócone wraz ze zdjęciem.   

 
– umożliwia wykadrowanie zdjęcia do zaznaczonego myszą fragmentu. Dołączone do 

zdjęcia obiekty graficzne nie mieszczące się wewnątrz przyciętej fotografii zostaną 
usunięte. 

 
– Informacja o dacie wczytania lub ostatniej modyfikacji fotografii wykonanej za pomocą 

przycisków z sekcji ‘Zdjęcie’. 

 
– umożliwia cofnięcie ostatniej zmiany, jaka na fotografii została dokonana za pomocą 

jednego z wyżej opisanych przycisków. 

 

Okienko Zmiana parametrów 

 

– 

ograniczenie jakości - wybór tej opcji spowoduje, że dla wczytywanego 
zdjęcia będzie podjęta próba kompresji do zadanej przez użytkownika 
jakości. Uzyskany efekt będzie uzależniony od początkowej jakości zdjęcia ( 
jeżeli wcześniej dokonano już kompresji za pomocą jakiegoś programu np. 
Microsoft Photo Editor to rozmiar zdjęcia może nie ulec zmianie ). 

 

– ograniczenie rozmiaru - przy włączeniu tej opcji program tak dobierze 
jakość zdjęcia by jego wielkość była zbliżona do zadanej przez użytkownika. 
Zdjęcie o rozmiarze mniejszym niż zadany zostanie wczytane bez 
modyfikacji 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 131 - 

Obiekty graficzne 

 

– nagłówek sekcji. Wciśnięcie tego przycisku uaktywnia sekcję i jednocześnie blokuje 
operacje „nieodwracalnie” modyfikujące zdjęcie. 

 
– przycisk uruchamiający okienko konfiguracji parametrów obiektów graficznych. 

 

– Pole edycyjne do wprowadzania / modyfikacji tekstu jaki pojawi się przy zaznaczonej 
(wskazanej myszką) strzałce. UWAGA Tekst jest wyświetlany zawsze w jednej linii i jeśli 
będzie „wychodził” poza obręb zdjęcia to będzie „obcięty” na wydruku.   
Grupa przycisków włączających tryb wstawiania strzałki. Użytkownik ma możliwość 
wyboru spośród trzech uprzednio zdefiniowanych konfiguracji strzałek. Ustawienie 
parametrów strzałek odbywa się w oddzielnym oknie po naciśnięciu przycisku 
[Konfiguracja].   
Aby wstawić strzałkę to, po naciśnięciu jednego z przycisków z tej grupy, należy ustawić kursor 
myszki w miejscu, gdzie będzie się kończyć strzałka, nacisnąć lewy przycisk myszki i nie zwalniając 
przycisku przesunąć kursor do punktu, który ma być wskazywany przez strzałkę i zwolnić przycisk. 

 
– grupa przycisków włączających tryb wstawiania elipsy. Użytkownik ma możliwość wyboru 

spośród trzech uprzednio zdefiniowanych konfiguracji elips. Ustawienie parametrów elips 
odbywa się w oddzielnym oknie po naciśnięciu przycisku [Konfiguracja]. 

Aby wstawić elipsę to, po naciśnięciu jednego z przycisków z tej grupy, należy ustawić 
kursor myszki w miejscu, gdzie będzie wierzchołek prostokąta obejmującego elipsę, 
nacisnąć lewy przycisk myszki i nie zwalniając przycisku przesunąć kursor do punktu 
przeciwległego wierzchołka i zwolnić przycisk. 

 
– przyciski obsługujące obiekt graficzny typu czworokąt. 

 Pierwszy z nich włącza tryb wstawiania czworokąta. Ustawienie koloru czworokąta 
odbywa się w oddzielnym oknie po naciśnięciu przycisku [Konfiguracja].  
Aby wstawić czworokąt to, po naciśnięciu tego przycisku, należy ustawić kursor 
myszki w pierwszym wierzchołku czworokąta, nacisnąć jednokrotnie lewy przycisk 
myszki, a następnie powtarzać to dla kolejnych wierzchołków – po wskazaniu 
czwartego z nich program automatycznie „zamknie” czworokąt i wypełni go kolorem. 
UWAGA Próba rysowania czworokąta bez zwalniania przycisku myszki da efekt 
„odręcznego” rysowania wypełnionego kolorem obszaru o dowolnym kształcie.  

 Kolejny przycisk włącza tryb edycji wierzchołków czworokąta. Przycisk ten uaktywnia 
się gdy wcześniej narysowany czworokąt zostanie wskazany myszką. Naciśnięcie go 
powoduje pojawienie się czerwonych punktów w wierzchołkach czworokąta. Punkty te 
można „złapać” myszką i przeciągnąć w inne miejsce modyfikując jego kształt. 
Dodatkowo „łapiąc” inne punkty należące do brzegu czworokąta można stworzyć 
dodatkowe wierzchołki tworząc dowolny wielokąt. 

 
– przyciski operujące na wskazanym obiekcie graficznym. Służą one odpowiednio do 

 przeniesienia wskazanego obiektu na pierwszy plan, 

 przeniesienia wskazanego obiektu na dalszy plan 

 usunięcia zaznaczonych obiektów. 

 
– wciśnięty pierwszy od lewej przycisk (oznaczony piktogramem ) włącza tryb 

wskazywania obiektu, natomiast drugi przycisk oznaczony piktogramem  odwołuje 
ostatnio wykonaną modyfikację obiektu graficznego. 

Inne przyciski związane z trybem edycji: 

 – Operacje wykonane po kliknięciu na którykolwiek przycisk umieszczony na opisanym 
pasku , jeżeli mają być zapamiętane, muszą być potwierdzone przyciskiem [Wstaw].   
Odwracalność zastosowanych modyfikacji jest możliwa tylko w odniesieniu do ostatniej 
zmiany po naciśnięciu na przycisk [Cofnij]. 

 – powoduje rezygnację z edytowanego właśnie zdjęcia i powrót do okna Dokumentacja 
fotograficzna (patrz rozdział 3.11) Wszelkie zmiany dokonane na fotografii zostaną utracone. 
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Tryb przeglądania wszystkich wczytanych do dokumentacji fotografii  

W tym wariancie okno służy do przeglądania dołączonych do wyceny fotografii. Kliknięcie na którykolwiek z 
niżej opisanych przycisków (na poziomym pasku narzędzi) ułatwia jedynie oglądanie wybranego zdjęcia i 
służy do chwilowej zmiany sposobu wyświetlania zdjęcia. 

 
– Skala - stopień zwiększenia / zmniejszenia zdjęcia w oknie podglądu 

 
– przycisk uruchamiający okienko, w którym możliwe jest „ręczne" zadanie skalowania przy 

wyświetlaniu zdjęcia. 

 
– wyświetla zdjęcie w naturalnej wielkości 

 – dopasowuje zdjęcie do rozmiarów okna 

[Przyciski 
myszy] 

– klikając na wybrane zdjęcie odpowiednim przyciskiem myszy, można zwiększyć lub zmniejszyć 
jego rozmiar, i tak:  lewy przycisk - powiększanie, prawy przycisk - zmniejszanie zdjęcia 

 
– rozmywa obraz przy dużych powiększeniach (większych niż 100%) 

 

– wciśnięty przycisk pozwala na podgląd fotografii bez uwzględnienia naniesionych 
uprzednio obiektów graficznych. 

 
– wyświetla pierwszą fotografię 

 
– wyświetla poprzednią fotografię 

 
– wyświetla następną fotografię 

 
– wyświetla ostatnią fotografię 

 – zamyka okno 

3.11.3.1 Parametry obiektów graficznych 

Rys.  3-49 

Okno służy do zmiany konfiguracji parametrów obiektów graficznych, które mogą być dołączane do fotografii 
w oknie Podgląd zdjęcia (patrz rozdział 3.11.3) Konfiguracji podlegają parametry trzech strzałek, trzech 
elips oraz czworokąta. Zmianie podlegają następujące parametry: 
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 kolor (strzałki i tła opisu), kolor elipsy lub kolor wypełnienia czworokąta; - po naciśnięciu przycisku 
oznaczonego dotychczasowym kolorem otwiera się standardowe okienko systemu Windows służące 
definiowaniu koloru użytkownika. 

 wielkość strzałki, grubość linii (strzałki lub elipsy) oraz wielkość czcionki opisu - wybiera się za 
pomocą strzałek uruchamianych myszką lub wpisując bezpośrednio liczbę (pikseli) w odpowiednie pole. 

Opis pozostałych przycisków: 

 
– przyciski wyboru konfigurowanego obiektu (strzałki bądź elipsy). 

 
– przyciski obsługujące zapamiętywanie ustawionej konfiguracji:   

 przywraca standardowe parametry obiektów graficznych zapisane w programie  
 ustawia jako domyślną bieżącą konfigurację obiektów  
 przywraca domyślną konfigurację obiektów . 

 – powoduje rezygnację ze zmian dokonanych w konfiguracji parametrów obiektów i powrót 
do okna Podgląd zdjęcia (patrz rozdział 3.11.3). 

 – zatwierdza zmiany dokonane w konfiguracji parametrów obiektów. Jeżeli nie zostały one 
zapisane jako domyślne – pozostają ważne jedynie dla aktualnie wykonywanej wyceny. 

3.12 SZCZEGÓŁOWY OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU 

Program w wersji INFO-PLUS z dokupioną opcją cen zakupu jest rozszerzony o moduł „Szczegółowego 
opisu stanu technicznego pojazdu”. 

Rys.  3-50 

Przyciski górnego panelu 

W górnej części okna znajdują się przyciski do przełączenia zakresu wprowadzanej informacji. 

Opis uszkodzeń / stanu poszczególnych elementów pojazdu dla: 

 
– szkieletu i poszycia zewnętrznego nadwozia. 

 
– powłoki lakierowej nadwozia. 

 
– wyposażenia zewnętrznego nadwozia. 

 
– wyposażenia wewnętrznego nadwozia. 

 
– silnika z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym. 
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– układu napędowego. 

 
– ramy (pojazdy ciężarowe). 

 
– podwozia (zawieszenia i kół). 

 
– układu kierowniczego. 

 
– układu hamulcowego. 

 
– nadwozia ładunkowego (pojazdy ciężarowe). 

Szczegółowe dane na temat: 

 
– wniosków z przeprowadzonej jazdy kontrolnej. 

 
– dokumentów pojazdu i jego kompletacji. 

 
– pozostałych informacji o pojeździe. 

Opis kolumn tabel 

 – nazwa elementu. 

 – wskazanie (lewy / prawy) po której stronie pojazdu jest zamontowany dany 
element. 

 – opis rodzaju uszkodzenia. Dla większości pozycji użytkownik ma możliwość 
wyboru jednego z typowych opisów dostępnych z rozwijalnej listy po naciśnięciu 

przycisku  . 

 – miejsce na uszczegółowienie opisu uszkodzenia.  
Przy wprowadzaniu danych dotyczących Jazdy kontrolnej, Dokumentów i 
kompletacji pojazdu i Pozostałych informacji o pojeździe dostępny jest 
przycisk , który otwiera okno do zarządzania listą opisów tworzonych przez 
użytkownika. Zasady obsługi tego okna są opisane na stronie Obsługa 
wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3).  

 - przycisk umożliwia szybkie wstawienie tekstu „bez uwag” w polu 
opisu tabeli Jazda kontrolna. Uwaga! – naciśnięcie przycisku nadpisuje 
znajdujący się w polu opis.. 

 – numer fotografii, powiązanej z opisywanym elementem. Do każdego elementu 
można wskazać do trzech fotografii wstawiając ich numery do kolejnych kolumn. 
Numer fotografii wstawia się do kolumny w dwóch kolejnych krokach:    
1) wybór odpowiedniego zdjęcia w przeglądarce fotografii. Numer wybranego 
zdjęcia widoczny jest w prawym, górnym rogu przeglądarki.   
2) naciśnięcie przycisku [Wstaw numer bieżącego zdjęcia] lub kliknięcie 
prawym przyciskiem myszy w tabeli w odpowiednim polu kolumny . 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na numer zdjęcia w jednej z kolumn  
powoduje wybranie tego zdjęcia w przeglądarce fotografii. 

 – (tabela: Nadwozie – opis powłoki lakierowej) - przenoszony automatycznie z 
okna Opis powłoki lakierowej (opisanego w rozdziale 3.4.3). 

 – (tabela: Dokumenty i kompletacja pojazdu) – przy pomocy przycisków  /   
zaznaczenie faktu posiadania przez właściciela określonych dokumentów oraz 
wyposażenia pojazdu. 

Przyciski powiązane z tabelą: 

 
– przycisk umożliwia przywrócenie takiej kolejności elementów w 

tabeli, jak będzie obowiązywać na wydruku. 

 
– wstawia numer zdjęcia ustawionego centralnie w przeglądarce 

fotografii zdjęcia do wskazanego wiersza tabeli. 
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– usuwa numer zdjęcia odpowiednio z pierwszej, drugiej lub trzeciej 

kolumny  wskazanego wiersza tabeli. 

Opis obiektów dolnej części okna 

 

– pole dodatkowego komentarza dotyczącego danego zespołu. 

Przyciski powiązane z polem: 

 
– umożliwia szybkie wstawienie do pola dodatkowego 

komentarza tekstu „bez uwag”. Uwaga! – naciśnięcie 
tego przycisku nadpisuje dotychczasowa zawartość pola 

 
– wstawia do pola dodatkowego komentarza standardowy 

tekst podsumowujący opinię. Przycisk aktywny dla tabeli 
Pozostałych informacji. 

Opis pozostałych przycisków 

 
– otwiera okno Opis powłoki lakierowej (opisane w rozdziale 3.4.3) . Przycisk 

aktywny dla tabeli Nadwozie   opis powłoki lakierowej. 

 
– zamyka okno tworzenia opisu stanu technicznego. 
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3.13 PARAMETRY WYDRUKU 

3.13.1 PARAMETRY WYDRUKU 

 
Rys.  3-51 

Ustawienia ogólne 

Wydruki podstawowy i skrócony 

sekcja ta służy do określenia, które z wymienionych w niej elementów 
wydruków podstawowego, bądź skróconego mają zostać wydrukowane, a 
które pominięte. Obecność znacznika w okienku przy danej pozycji oznacza 
umieszczenie jej na wydruku. Jeżeli któreś z okienek nie jest aktywne 

oznacza to, że odpowiednie części wyceny nie zostały uwzględnione, lub (w sporadycznych wypadkach) 
zostały wypełnione nieprawidłowo.  

 – przycisk umożliwia ustawienie znaczników przypisanych do elementów wyszczególnionych w sekcji 
jako sekwencji, która będzie domyślnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji (znaczników zaznaczających elementy zadane do 
wydrukowania), która została ustawiona jako domyślna. 

Inne elementy opcjonalne 

sekcja ta służy do określenia, które z innych opcjonalnych elementów 
wydruku mają zostać wydrukowane, a które pominięte. Obecność znacznika 
w okienku przy danej pozycji oznacza umieszczenie jej na wydruku.   
zaznaczenie opcji  powoduje, że przy wydruku 

dokumentacji fotograficznej na zdjęciach są widoczne dołączone do nich obiekty graficzne. 

 – przycisk umożliwia ustawienie znaczników przypisanych do elementów wyszczególnionych w sekcji 
jako sekwencji, która będzie domyślnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji (znaczników zaznaczających elementy zadane do 
wydrukowania), która została ustawiona jako domyślna. 

Ocena techniczna 
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sekcja ta służy do określenia, które z wymienionych w niej elementów 
wydruku oceny technicznej mają zostać wydrukowane, a które pominięte. 
Obecność znacznika w okienku przy danej pozycji oznacza umieszczenie 
jej na wydruku.  

 – przycisk umożliwia ustawienie znaczników przypisanych do elementów wyszczególnionych w sekcji 
jako sekwencji, która będzie domyślnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji (znaczników zaznaczających elementy zadane do 
wydrukowania), która została ustawiona jako domyślna. 

Strony 

sekcja ta służy do określenia, w jaki sposób wymienione w niej elementy 
wydruku mają zostać wydrukowane.  
Obecność znacznika w okienku przy pozycji oznacza 
umieszczenie ich każdej stronie wydruku.  
W pole  to należy wstawić wartość od jakiej ma się rozpocząć 

numeracja stron na wydruku. 

W sekcji tej można wybrać, który numer będzie umieszczany w nagłówku każdej strony wydruku. 

 
– numer wyceny 

 
– przycisk aktywny, jeżeli w odpowiednim polu na stronie [D] Dane dotyczące wyceny 

(patrz rozdział 3.5) został podany numer szkody. 

 
– przycisk aktywny, jeżeli w odpowiednim polu na stronie [D] Dane dotyczące wyceny 

(patrz rozdział 3.5) został podany numer polisy. 

 – przycisk umożliwia ustawienie wybranej konfiguracji parametrów nagłówka strony jako domyślnej. Dla 
kolejnych nowo tworzonych wycen konfiguracja ta zostanie automatycznie wybrana jako część składowa 
nagłówka każdej strony wydruku.  

Sekcja Audatex 

 – zaznaczenie tej opcji umożliwia dołączenie strony tytułowej do wydruku kalkulacji 
Audatex 

 – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w nagłówku strony tytułowej wydruku kalkulacji 
Audatex pojawią się dodatkowo informacje o właścicielu pojazdu. Zaleca się stosowanie 
tej opcji tylko przy zaznaczonej na zakładce ‘Opcje stałe’ pozycji 

 (sekcja: Dodatkowe opcje wydruku). W przeciwnym razie na 
wydruku może pojawić się problem z podziałem na strony. 

 – zaznaczenie tej opcji umożliwia dołączenie do wydruku, bądź rezygnację ze strony 
kontrolnej kalkulacji Audatex. 

 – stan tej opcji decyduje czy do wydruku „kalkulacji Audatex” zostanie dołączony arkusz 
optymalizacji – informacja o zastosowanych w kalkulacji częściach alternatywnych. 

 – przycisk umożliwia ustawienie znaczników przypisanych do opcji wyszczególnionych w sekcji jako 
domyślnej sekwencji, która będzie domyślnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji (znaczników zaznaczających opcje kalkulacji Audatex), 
która została ustawiona jako domyślna. 

Sekcja - Strona tytułowa 

 – zaznaczenie tej opcji powoduje, że na stronie tytułowej będzie drukowana informacja o 
wartości rynkowej pojazdu. 

 – zaznaczenie tej opcji powoduje, że na stronie tytułowej będzie drukowana informacja o: 

 wartości pojazdu uszkodzonego (jeżeli na stronie P – Podsumowanie zadaniem 
jest określenie wartości pojazdu uszkodzonego) lub 

 różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie (jeżeli na stronie P – Podsumowanie 
zadanie określono inaczej niż w powyższym punkcie ) . 

 – zaznaczenie tej opcji powoduje, że na stronie tytułowej będzie drukowana informacja o 
koszcie naprawy pojazdu. 
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 – zaznaczenie tej opcji powoduje, że na stronę tytułową wstawiana jest pierwsza fotografia 
z okna Dokumentacja fotograficzna. Znajdujące się na niej obiekty graficzne są na tym 
wydruku pomijane. 

 – stan tej opcji decyduje o widoczności sekcji Lista załączników, na wydruku strony 
tytułowej. 

 – przycisk umożliwia ustawienie znaczników przypisanych do opcji wyszczególnionych w sekcji jako 
sekwencji, która będzie domyślnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji (znaczników zaznaczających opcje dodatkowej informacji 
na stronie tytułowej), która została ustawiona jako domyślna. 

 

Sekcja - Podpisy 

Naciśnięcie jednego z przycisków [Podpis ...] pozwala na 
zredagowanie, niezależne dla każdego użytkownika 
programu podpisów, które mogą być umieszczone pod 

dokumentami. Modyfikacja podpisów odbywa się w oknie Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1),  

 – przycisk umożliwia ustawienie podpisu pod dokumentem jako domyślnego. Przy otwieraniu nowej 
wyceny podpis ten zostanie wprowadzony automatycznie w polu edycyjnym.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie podpisu pod dokumentem, który został ustawiony jako domyślny. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie standardowego, wbudowanego podpisu pod dokumentem. 

Wydruk 

Funkcje sekcji 

Sekcja Wydruk ma dwie funkcje:  

 Pierwsza z nich to umożliwienie podglądu ekranowego każdego z wydruków. Naciśnięcie oznaczonego 
piktogramem  przycisku umieszczonego przy danej nazwie powoduje otwarcie okna Podgląd 
wydruku (patrz rozdział 3.13.2). W oknie tym można obejrzeć wydruk w formie w jakiej pojawi się on 
później na drukarce i ewentualnie go wydrukować. 

 Druga funkcja to określenie dokumentów i ich kolejności, z których będzie się składał wydruk zbiorczy. 
Ustawienie znacznika  przy nazwie wydruku powoduje, że będzie on drukowany po naciśnięciu 
przycisku [Drukuj]. 

Układ sekcji 

Elementy sekcji Wydruk przedstawione są w formie tabelki: 

 
dokument prezentujący określony typ informacji. Lista dostępnych wydruków jest 
uzależniona od zakresu danych wprowadzonych do wyceny 

  Wydruk Podstawowy 

  Wydruk Skrócony 

  Wydruk Opisu powłoki lakierowej 

  Wydruk Dokumentacji fotograficznej 

  Wydruk Arkusza kontrolnego 

  Wydruk Oceny technicznej 

  Wydruk Strony tytułowej 

  Wydruk Kalkulacji Audatex 

  Wydruk Kosztorysu 

  Wydruk Zmiany wartości po naprawie pojazdu 

  Wydruk Arkusza dotyczącego Wartości Pojazdu Uszkodzonego 

  Wydruk Arkusza rynkowego ubytku wartości 

  Wydruk Dodatkowy Tworzenie tego typu wydruków (max. 3) odbywa się po 
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naciśnięciu przycisku  - zostaje wówczas otwarte okno, 
którego zasady obsługi opisano na stronie Edycja komentarzy z 
tabelą pól (patrz rozdział 3.14.2). 

  – przycisk umożliwia ustawienie (zapamiętanie) przez program rodzajów wydruków 
zaznaczonych przez użytkownika znacznikiem . Przy otwieraniu nowej wyceny 
wydruki te zostaną automatycznie domyślnie zaznaczone do druku. 

  – przycisk umożliwia przywrócenie zaznaczeń rodzajów wydruków, które zostały 
ustawione jako domyślne. 

 

przycisk otwiera okienko, w którym możliwe jest określenie jednej wspólnej ilości kopii dla 
wszystkich rodzajów wydruków. 

  – przycisk umożliwia ustawienie ilości kopii dla poszczególnych wydruków jako 
domyślnej sekwencji ustawianej następnie jednocześnie dla wszystkich dokumentów. 

  – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji “ilości kopii” (jednocześnie dla 
wszystkich dokumentów), która została ustawiona jako domyślna. 

  – pole, w którym można indywidualnie dla każdego wydruku zdefiniować ilość kopii 
danego dokumentu. 

 
nagłówek kolumny pól wyboru podpisu 

  – przycisk umożliwia ustawienie loga oraz typów podpisów dla poszczególnych 
wydruków jako domyślnej sekwencji ustawianej następnie jednocześnie dla 
wszystkich dokumentów. 

  – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji loga oraz typów podpisów (jednocześnie 
dla wszystkich dokumentów), która została ustawiona jako domyślna. 

 Przycisk umożliwiający określenie sposobu “zagospodarowania” nagłówka/logo pierwszej 
strony wydruku. Przycisk oznaczony piktogramem: 

    umieszcza uprzednio wczytane logo numer 1 w obszarze nagłówka pierwszej 
strony wydruku 

    umieszcza uprzednio wczytane logo numer 2 w obszarze nagłówka pierwszej 
strony wydruku 

    umieszcza uprzednio wczytane logo numer 3 w obszarze nagłówka pierwszej 
strony wydruku 

    pozostawia obszar nagłówka pierwszej strony wydruku niewypełniony - umożliwia 
wydruk na papierze firmowym zawierającym już logo 

    usuwa obszar nagłówka pierwszej strony wydruku wraz z logiem 

  – pole, w które należy wprowadzić z rozwijalnej listy rodzaj podpisu (A, B, ... lub E) 
zdefiniowanego w sekcji Podpisy. Pozostawienie pola pustego skutkuje brakiem 
podpisu na wydruku dokumentu, do którego przyporządkowane jest pole 

  – przycisk powoduje otwarcie okna Podgląd wydruku (patrz rozdział 3.13.2). 

 

Kolejność wydruków 

Kolejność ustawienia wydruków w sekcji decyduje o kolejności ich drukowania w ramach tzw. wydruku 
zbiorczego obejmującego wszystkie zaznaczone znacznikiem  pozycje. Generowanie wydruku zbiorczego 
rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku [Drukuj]. Kolejność wydruków można zmienić w następujący 
sposób: 

1.)  wskazać kursorem myszki wydruk, który ma być przesunięty i nacisnąć lewy przycisk myszki (wygląd 
kursora myszki zmieni się z ‘wyboru normalnego’  na tzw. ‘wybór precyzyjny’   

2.)  nie poprzestając naciskania lewego przycisku myszki przeciągnąć wydruk w nowe położenie  

3.)  upuścić wydruk tzn. zwolnić nacisk lewego przycisku myszki. UWAGA! Upuścić można jedynie w 
‘dozwolonym’ miejscu w obrębie sekcji Wydruk. Miejsce niedostępne jest sygnalizowane zmianą 
wyglądu kursora myszki na tzw. ‘wybór niedostępny’ . 

 – przycisk umożliwia przywrócenie standardowej, wbudowanej w program, kolejności dokumentów. 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 140 - 

 – przycisk umożliwia ustawienie istniejącej kolejności wydruków jako domyślnej sekwencji ustawianej 
następnie każdorazowo przy otwieraniu nowej wyceny.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie kolejności wydruków, która została ustawiona jako domyślna. 

 

Wspólne przyciski sekcji 

 
– przycisk otwierający okno Edycja konkluzji (patrz rozdział 3.13.5) 

 
– przycisk otwierający okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które pozwala na 

dokonanie wpisu konkluzji do wydruku oceny technicznej. 

   – przycisk umożliwia ustawienie istniejącej konkluzji do wydruku oceny technicznej 
jako domyślnej dla kolejnych nowo otwieranych wycen.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie konkluzji do wydruku oceny technicznej, która 
została ustawiona jako domyślna. 

 
– przycisk otwierający okno Listy dodatkowych załączników (patrz rozdział 3.13.3) 

 
– naciśnięcie przycisku uruchamia generowanie plików PDF zawierające wszystkie wydruki 

zaznaczone znacznikiem zaznaczenia  w sekcji Wydruk. Pliki PDF można obejrzeć i 
wydrukować za pomocą programu Acrobat Reader .Plik instalacyjny tego programu 
znajduje się na dysku instalacyjnym Programu w katalogu ACROBAT. 

 
– naciśnięcie przycisku uruchamia program Acrobat Reader i umożliwia natychmiastowy 

wydruk plików PDF zawierające wszystkie wydruki zaznaczone znacznikiem 
zaznaczenia  w sekcji Wydruk. Zastosowanie tej drogi generowania wydruku może 
wyeliminować pojawiający się przy niektórych konfiguracjach (system operacyjny / 
drukarka) efekt losowego “znikania” zdjęć na wydruku 

 
– przycisk uruchamiający drukowanie wydruku zbiorczego to znaczy wszystkich pozycji 

zaznaczonych w sekcji Wydruk. Wskazane jest, by przed rozpoczęciem drukowania 
sprawdzić ustawienia drukarki. (przycisk [Drukarka]). 

Opinia - konfiguracja 

Sekcja – Nagłówek 

 

– sekcja ta służy do konfiguracji nagłówka opinii. Można wybrać rodzaj 
nagłówka i zdecydować czy obok danych identyfikacyjnych będzie 
drukowana fotografia wskazana ikoną  w oknie Dokumentacji 
fotograficznej - rozdział 3.11).  

 

 – przycisk umożliwia ustawienie konfiguracji nagłówka opinii jako domyślnej dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie domyślnej konfiguracji nagłówka opinii. 

 

Sekcja – Nazwa wydruku 

 

– nazwa opinii umieszczana na początku wydruku.  

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanego tekstu jako domyślnej nazwy wydruku opinii dla nowo 
tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie domyślnej nazwy dla wydruku opinii. 

 

Przyciski konfiguracji domyślnej 

 

– ustawienie predefiniowanej konfiguracji wydruku opinii, dedykowanej 
do opisu stanu technicznego pojazdu dla celów rzeczoznawczych. 
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– Ustawienie predefiniowanej konfiguracji wydruku opinii, dedykowanej 
do opisu stanu technicznego pojazdu przy jego sprzedaży. 

 

Sekcja – Opcjonalne elementy wydruku (opinii) 

 

– sekcja ta służy do szczegółowej konfiguracji zawartości wydruku opinii. 
Stan znacznika przy nazwie pozycji decyduje czy dana sekcja znajdzie 
się na wydruku. Zaznaczenie opcji  powoduje 
wymuszenie przejścia do nowej strony. 

 – przyciski przesuwania poszczególnych elementów w dół lub 
w górę wydruku pozwalają na ustawienie wymaganej 
kolejności drukowania poszczególnych sekcji wydruku 

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu znaczników przypisanych do elementów oraz kolejności 
drukowania  poszczególnych w sekcji jako domyślnych dla nowo tworzonych wycen. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie domyślnej konfiguracji zawartości wydruku opinii – obecność na 
wydruku i kolejność poszczególnych elementów. 

 

Opcje stałe wydruków 

Sekcja - Nagłówek pierwszej strony / logo 

Obszar nagłówka – bitmapa – jasny prostokąt będący odwzorowaniem (z zachowaniem proporcji) nagłówka 
pierwszej strony wydruku podstawowego.  

pole definiujące wysokość "pustego" nagłówka - 

gdy wybrana jest opcja . 

 

Obiekty zlokalizowane na mini zakładkach, w których można zdefiniować indywidualnie parametry 
określające wysokość wybranego loga oraz rozdzielczość w jakiej będzie ono drukowane: 

wysokość nagłówka. Zmiana tego parametru pozwala na dopasowanie 
wydruku do posiadanego papieru firmowego lub do rozmiarów osadzonego w 

nagłówku obrazka. 

regułą jest, iż fotografia wczytana do obszaru nagłówka zachowuje pierwotną 
rozdzielczość. Dla potrzeb wydruku dokumentacji, jak również ewentualnego 

zapisania jej do pliku PDF (istotnie mniejsze rozmiary tego typu plików) została stworzona możliwość zmiany 
rozdzielczości fotografii w zakresie 100 - 600dpi. Wczytane zdjęcie jest automatycznie konwertowane do 
zadanej rozdzielczości (o ile zostało wykonane w wyższej). Zadana wielkość dpi wpływa na stopień oddania 
szczegółów fotografii na wydruku.  

 
– przycisk pozwalający na usunięcie obrazka z obszaru nagłówka. 

 
– przycisk (otwiera okno Otwórz - rozdział 3.11.2) umożliwiający wczytanie do obszaru 

nagłówka obrazka z pliku graficznego. Akceptowane przez program formaty to: bmp, jpg, 
i pcx. Wczytany obrazek może pełnić funkcję LOGO lub nagłówka firmowego. 
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Sekcja - Podpisy z elementem graficznym 

 

– naciśnięcie jednego z przycisków [Podpis F, G ] pozwala na 
zredagowanie podpisów, które oprócz tekstu mogą także zawierać 
element graficzny (można go wczytać z przygotowanego wcześniej 
pliku). W założeniu taki mechanizm umożliwia dodanie 
zeskanowanego odręcznego podpisu lub pieczątki. Modyfikacja 
podpisów odbywa się w oknie Edycja podpisu z elementem 
graficznym (rozdział 3.14.3). 

 

Sekcja - Marginesy 

 

– Można w tej sekcji ustawić rozmiary marginesów (w mm) dla 
drukowanych dokumentów. Minimalna, dopuszczalna szerokość 
wydruku to 170mm. W związku z tym maksymalna, łączna szerokość 
prawego i lewego marginesu nie może przekroczyć 40mm.Uwaga! 
Program nie sprawdza dostępnego obszaru wydruku drukarki. 
Ustawienie zbyt małych marginesów może spowodować “obcięcie” 
części wydruku. 

 

Sekcja - Elementy do anonimizacji 

 

– sekcja pozwala na skonfigurowanie, które dane mają 
być usuwane po włączeniu anonimizacji. Aby włączyć 
anonimizację wydruków dla danej wyceny należy 
zaznaczyć opcję „Anonimizacja” na zakładce  
„Ustawienia ogólne”  w sekcji Inne elementy opcjonalne.  

Anonimizacja dotyczy wszystkich wydruków 
generowanych przez System INFO-EKSPERT oraz 
wydruków związanych z zaimportowaną kalkulacją 
Audatex. 

 

Sekcja - Zapis plików PDF 

 – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w domyślnym 
katalogu wskazanym poniżej, podczas zapisu plików 
*.pdf, dla każdej wyceny zostanie utworzony oddzielny 
podkatalog, w którym te pliki zostaną zarchiwizowane. 

 

– pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu, w 
którym zapisywane są wszystkie wydruki tworzone w 
formacie plików *.pdf. Ścieżkę dostępu można wskazać 
w standardowym okienku systemowym otwieranym 

przyciskiem . 

 

Sekcja - Drukarki 

 

– drukarka dedykowana specjalnie do wydruku fotografii.   
Zaznaczenie opcji  i/lub 

 umożliwia przypisanie tej drukarki także do 
tych wydruków. 

 
– drukarka przeznaczona dla pozostałych wydruków. 

Wyboru urządzenia dokonuje się w oknie Parametry drukarki (patrz rozdział 3.13.3), które otwiera się 
poprzez naciśnięcie przycisku (oznaczonego ikoną ) znajdującego się obok nazwy drukarki. W oknie tym 
można także zdefiniować inne ustawienia drukarek jak np. źródło papieru, kolor wydruku itp. 

 

Sekcja - Dodatkowe opcje wydruku 

zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy wydruku kalkulacji Audapad lub przy 
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zapisywaniu jej do pliku PDF zostanie zastosowana czcionka Lucida Console, co zdecydowanie poprawia 
czytelność dokumentu. W przypadku tworzenia pliku PDF zastosowanie tej opcji jest praktycznie konieczne 
dla prawidłowego wyglądu kalkulacji.  
Uwaga! W sytuacji, gdy drukarka nie obsługuje nowej czcionki lub czcionka taka nie jest zainstalowana w 
systemie (może to mieć miejsce dla Windows 95 lub 98) należy pozostawić tą opcję nie zaznaczoną 

zmiana sposobu kierowania danych na drukarkę. Szczególnie w przypadku 
błędnego przenoszenia fotografii z podglądu na drukarkę zaznaczenie tej opcji może wyeliminować błędy. 

odznaczenie tej opcji spowoduje, że przy tworzeniu plików *.PDF osadzone 
zostaną polskie czcionki i w konsekwencji drastycznie zwiększy się rozmiar 

zapisanych dokumentów.  

W stopce wydruków generowanych z programu jest umieszczana informacja o 
numerze licencji i osobie wykonującej wycenę. W sytuacji, gdy w trakcie pracy 
nad wyceną któraś z tych danych ulegnie zmianie, w stopce są drukowane 

zarówno dane bieżące jak i dane z momentu pierwszego zapisania danej wyceny. Zaznaczenie opcji  
powoduje, że o ile nie uległ zmianie numer licencyjny programu, to drukowane są wyłącznie bieżące dane 
wyceniającego. 

Inne elementy okna 

 
– przycisk otwiera moduł Eksportu danych do AutoOnline (patrz rozdział 3.13.6) , 

który umożliwia wysłanie danych do systemu aukcyjnego.. 

 
– przycisk otwiera okno Eksport do PPO, które umożliwia przygotowanie i wysłanie 

paczki danych do Systemu aukcyjnego PZU - Pomoc. 

 
– przycisk otwiera okno Eksport do car.tv, które umożliwia przygotowanie i wysłanie 

paczki danych do Systemu aukcyjnego car.tv. 

 
– przycisk otwiera okno Eksport do wrecar.pl, które umożliwia przygotowanie i 

wysłanie paczki danych do Systemu aukcyjnego wrecar.pl. 

 –  

 
– otwiera okno domyślnego programu obsługującego pocztę. Wpisany adres zwrotny 

producenta Komputerowego Systemu Info Ekspert umożliwia łatwy kontakt z nim 
w celu przekazania uwag i propozycji na temat funkcjonowania programu. 

 
– zamyka okno. 

3.13.2 PODGLĄD WYDRUKU 

 Rys.  3-52 
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Okno umożliwia otrzymanie na ekranie komputera podglądu wydruku w formie, w jakiej pojawi się on później 
na drukarce. Nazwa aktualnie wyświetlanego dokumentu znajduje się w górnym pasku okna. 

Z poziomu tego okna można również wydrukować aktualnie wyświetlany arkusz lub zapisać go do pliku w 
formacie PDF. Pliki PDF można obejrzeć i wydrukować za pomocą programu Acrobat Reader .Plik 
instalacyjny tego programu znajduje się na dysku instalacyjnym Programu w katalogu ACROBAT. 

Opis elementów panelu sterującego podglądem 

 – [Parametry drukowania] - przycisk otwiera okno - Parametry drukarki (patrz rozdział 3.13.3), w 

którym można ustawić parametry drukarki i zakres wydruku (numery stron do druku, liczbę kopii itp.) 
oraz wysłać go na drukarkę.  
UWAGA! Program jest przystosowany do drukowania na formacie A4 przy orientacji pionowej 
(Portret). Wybór innego rozmiaru papieru lub orientacji poziomej może powodować “dziwne” efekty 
przy wydruku 

 – [Wydruk] - skierowanie wydruku na drukarkę 

 – naciśnięcie przycisku uruchamia program Acrobat Reader i umożliwia natychmiastowy wydruk pliku 

PDF zawierającego aktualnie wyświetlany dokument.  Zastosowanie tej drogi generowania wydruku 
może wyeliminować pojawiający się przy niektórych konfiguracjach (system operacyjny / drukarka) 
efekt losowego “znikania” zdjęć na wydruku 

 – [Rozciągnij na szerokość strony] - dopasowanie podglądu do szerokości okna 

 – [Cała strona] - dopasowanie podglądu do wysokości okna 

 – [Podgląd 100%] - ustawienie skalowania na 100% 

 

 naciśnięcie przycisku uruchamia generowanie pliku PDF zawierającego aktualnie wyświetlany 
dokument 

 (tylko dla podglądu wydruku Listy wycen - patrz rozdział 3.2.4) - naciśnięcie przycisku 
uruchamia generowanie pliku w formacie programu Excel zawierającego aktualnie 
wyświetlany dokument (listę wycen). 

 

 przycisk zamykający okno 

3.13.3 PARAMETRY DRUKARKI 

 Rys.  3-53 

Drukarka 

 
– wybór z rozwijalnej listy drukarek, których sterowniki zostały 

zainstalowane w systemie. 

Suwak skalujący - ustawienie skalowania za pomocą myszy. Ten sam efekt można uzyskać 
naciskając szare klawisze [+] i [-] 

Przyciski nawigacyjne - poruszanie się po podglądzie do przodu lub do tyłu. Ten sam efekt 
można uzyskać używając klawiszy kursora 
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– wybór z rozwijalnej listy źródła papieru - podajnika, z którego ma być 

pobierany papier.. 

 – opcja dostępna tylko dla drukarek kolorowych - zaznaczenie tej opcji 
powoduje, że wydruk będzie wykonywany w kolorze. 

 – opcja aktywna tylko dla drukarek obsługujących funkcję "duplex" - 
zaznaczenie  tej opcji spowoduje dwustronne zadrukowanie papieru. 

 

Zakres wydruku 

 

– określenie zakresu stron do druku, bądź pozostawienie domyślnego 
ustawienia drukowania wszystkich stron dokumentu. 

 

Kopie 

 
– określenie liczby drukowanych kopii. 

 – gdy drukuje się więcej niż jedną kopię dokumentu, który ma kilka stron - 
włączenie tej opcji spowoduje, że najpierw wydrukują się wszystkie 
strony pierwszej kopii dokumentu, potem wszystkie strony drugiej i tak 
dalej. 

 

Opis pozostałych przycisków 

 
– skierowanie wydruku na drukarkę. 

 
– rezygnacja z dokonania zmian ustawień drukarki. 

 
– zatwierdzenie ustawień parametrów drukarki dla wydruków z bieżącej wyceny. 

 

 

3.13.4 LISTA DODATKOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW 

 Rys.  3-54 

Opis kolumn tabeli 

 – liczba porządkowa wierszy tabeli 

 – nazwa załącznika wpisywana wprost w tabeli 

Przyciski i ich opis 

 
– <F2> - wstawienie nowego wiersza do tabeli. Naciśnięcie dodatkowego przycisku 

oznaczonego piktogramem  <F12> umożliwia wstawienie nowej pozycji wprost z [Bazy 
nazw załączników] . Zasady obsługi tej bazy opisano na stronie Obsługa wspólnych baz 
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(patrz rozdział 3.14.3). 

 
– <F8> - usunięcie wskazanej pozycji z tabeli. 

 
– <F3> - przenumerowanie wszystkich wierszy tabeli. 

 
– <F10> - zamyka okno. 

3.13.5 EDYCJA KONKLUZJI 

Okno umożliwia modyfikację konkluzji pojawiającej się na wydruku podstawowym i skróconym. Fragmenty, 
dla których dopuszcza się edycję (tzw. Pierwsza i druga cześć konkluzji) znajdują się w dwóch ramkach na 
szarym tle. Standardowo znajdują się w nich w nich teksty automatycznie generowane przez program - 
sygnalizują to wciśnięte przyciski [Auto].  

 

 

Aby dokonać zmian w danym fragmencie należy zmienić stan odpowiedniego przycisku [Auto]. Symbole $$, 
jakie pojawią się w tekście zostaną podczas drukowania zastąpione odpowiednio poprzez datę na jaką 
dokonuje się wyceny oraz rok i miesiąc katalogu, na podstawie którego jest wykonywana wycena.  

Teksty nieedytowalne (na żółtym tle) odnoszą się do informacji o wartości pojazdu uszkodzonego np.:  

 

lub do informacji o rynkowym ubytku wartości pojazdu np.: 

 

Teksty te oraz druga część konkluzji mogą być dołączone do wydruku po zaznaczeniu znacznikiem 
zaznaczenia  odpowiedniej opcji sekcji Opcjonalne elementy wydruku w oknie Parametry wydruku (patrz 
rozdział 3.12)  

Przyciski i ich opis: 

 – włącza / wyłącza automatyczne budowanie tekstu konkluzji; przy wciśniętym przycisku można 

tekst konkluzji edytować „ręcznie”. 

 – wstawia tekst z pliku (tylko pliki tekstowe – z rozszerzeniem *.txt)  w miejscu wskazywanym 

przez kursor; opcja aktywna tylko przy wciśniętym przycisku [Auto]. 

 – wstawia do okna tekst z pliku, wymazując całą dotychczasową zawartość okna; opcja 

aktywna tylko przy wciśniętym przycisku [Auto]. 

 – zapisuje zawartość okna do pliku; opcja aktywna tylko przy wciśniętym przycisku [Auto]. 

 – wybranie tej opcji powoduje dołączenie do wydruku konkluzji tekstu, który jest automatycznie 

generowany przez program 

 – zatwierdzenie powoduje wstawienie do wydruku tekstu konkluzji widocznego oknie 
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3.13.6 EKSPORT DANYCH DO AUTOONLINE 

 
Rys.  3-55 

Podstawowe dane oferty: 

System INFO-EKSPERT może zapisać informacje o uszkodzonym pojeździe oraz zdjęcia w formacie 
wymaganym przez system aukcyjny AUTOonline. 

Katalog, do którego będą zapisywane dane dla AUTOonline: 

pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu służącego do 
wymiany danych z aplikacją AUTOonline. Ścieżkę dostępu można 

wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć przycisku  znajdującego się po prawej 

stronie pola. Przycisk  otwiera standardowe okno systemu Windows służące do wskazania katalogu.  

Metody eksportowania danych: 

 

– Wymaga parametrów autoryzujących dostęp do serwera AUTOonline. 

Parametry autoryzacji: 

 

– dane autoryzujące Użytkownika nadane 
przez AUTOonline. 

 
– adres e-mail Użytkownika. 

 

– przycisk umożliwiający zapamiętanie w ramach danych użytkownika 
Systemu Info - Ekspert, informacji autoryzujących osobę wysyłającą 
dane na serwer systemu AUTOonline. 

 

– Tą opcję należy wybrać gdy potrzebny jest jedynie plik XML i ewentualnie pliki 
fotografii. 

Informacje o osobie wysyłającej dane: 

 

– pola do wpisania danych kontaktowych 
osoby przygotowującej dane do systemu 
aukcyjnego. 
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– przycisk umożliwiający zapamiętanie w ramach danych użytkownika 
Systemu Info - Ekspert, informacji opisujących osobę wprowadza- 
jącą dane do systemu AUTOonline. 

 

Dodatkowe informacje: 

 
– pole do wpisania kodu pocztowego miejsca postoju pojazdu. 

 
– z rozwijalnej listy (przycisk  ) należy wybrać kraj postoju 

pojazdu. 

 
– termin zakończenia aukcji.   

Tryb automatycznego eksportu danych na serwer AUTOonline 

 
– procent, o jaki zostanie obniżona wartość pojazdu uszkodzonego 

przy wysyłaniu oferty na aukcję. 

 – przycisk umożliwia ustawienie procentowej obniżki WPU 
jako wartości domyślnej przy otwieraniu kolejnej wyceny 

Informacje o pojeździe: 

Dodatkowe informacje merytoryczne:  

Zakładka prezentuje dwie listy dodatkowych informacji o pojeździe: listę informacji merytorycznych oraz 
technicznych.   

Każda pozycja wyszczególniona na liście musi być opisana przy pomocy jednego z grupy przycisków:  / 

 / . Informacja o dowodzie rejestracyjnym oraz ilości kompletów kluczy jest wybierana 
z dodatkowych list rozwijanych przyciskiem . 

 
–  - przycisk uaktywnia się po kliknięciu na niego wskaźnikiem myszy – 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które 
pozwala na dokonanie opisów pojazdu oraz zamieszczenie wszelkich uwag 
dotyczących wycenianego pojazdu. 

 
–  - przycisk uaktywnia się po kliknięciu na niego  wskaźnikiem myszy – 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdział 3.14.1), które 
pozwala na dokonanie opisów stanu technicznego wycenianego pojazdu. 

 

– wciśnięty przycisk oznacza, że do wprowadzonych informacji o stanie 
pojazdu zostaje automatyczne dołączony opis obrazu uszkodzeń 

wygenerowany na podstawie danych ze strony [U] Obraz uszkodzeń. 

Uwaga!   

Opis uszkodzeń pojazdu jest generowany automatycznie na podstawie listy 

elementów zaznaczonych do wymiany lub naprawy w oknie [U] Obraz 

uszkodzeń dla samochodów osobowych, terenowych oraz motocykli. W 
związku z tym, dla pozostałych rodzajów pojazdów, konieczne jest 

wprowadzenie opisu uszkodzeń w odpowiednim oknie Edycji komentarzy 

(w trybie ubezpieczeniowym - w oknie Opisy dotyczące pojazdu, w trybie 

rzeczoznawcy - w oknie Stan techniczny pojazdu). Brak opisu uszkodzeń 

blokuje możliwość eksportu danych do systemu AUTOonline. 

  – przycisk umożliwia ustawienie stanu przycisku  jako domyślnego 
przy otwieraniu kolejnej wyceny. 

 
 

– przycisk powoduje otwarcie podglądu Opisu obrazu uszkodzeń pojazdu. 

Fotografie i eksport danych: 

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej 
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Koniecznym warunkiem wystawienia pojazdu na aukcję jest sporządzenie jego dokumentacji fotograficznej. 
Ponieważ można wprowadzić ją bezpośrednio do systemu aukcyjnego, Komputerowy System Info-
Ekspert nie wymaga, jej tworzenia w ramach eksportu do systemu AUTOonline, a jedynie umożliwia jej 
przygotowanie oraz wysłanie wraz z innymi danymi. 

 
– liczba zdjęć aktualnie znajdująca się w katalogu. 

 
– importuje wszystkie zdjęcia z Dokumentacji fotograficznej dołą- 

czonej do bieżącej wyceny, dostosowując jednocześnie ich 
rozdzielczość do wymagań systemu AUTOonline.   
Uwaga! Jeżeli zdjęcie o danej nazwie znajduje się już w katalogu 
to zostanie ono nadpisane, co może spowodować utratę dokonanej 
przez użytkownika anonimizacji.. 

 
– importuje zdjęcia z dowolnej wskazanej przez użytkownika 

lokalizacji dostosowując jednocześnie ich rozdzielczość do 
wymagań systemu AUTOonline. Dołączane zdjęcia muszą być 
wykonane w formacie *.jpg. 

 

– wizualizacja zawartości katalogu. Ustawione 
centralnie zdjęcie może być przez użytkownika 
poddane operacjom: 

 zaznaczenie banerem jako   

 zaznaczenia do usunięcia 

 edycji w celu anonimizacji i/lub wstawienia 
obiektów graficznych (np. strzałek 
wskazujących uszkodzenia). 

 
– przejście do okna Podgląd zdjęcia umożliwiającego edycję 

centralnie ustawionej fotografii. Na wysyłanych zdjęciach nie 
powinny być widoczne te cechy pojazdu, które mogą identyfikować 
jego właściciela np. numer rejestracyjny. Program daje możliwość 
dołączenia do każdego zdjęcia obiektów graficznych, w tym 
wypełnionych kolorem czworokątów, których można użyć do 
"zamazania" tablic rejestracyjnych pojazdu.   
Uwaga! Zarówno zmiana rozdzielczości zdjęć jak i wstawianie 
obiektów graficznych dotyczy wyłącznie kopii zdjęć w ramach 
przygotowywanej paczki do systemu AUTOonline i nie wpływa na 
fotografie dołączone do wyceny. 

 
– zaznaczenie banerem  bieżącej fotografii. Przy 

wysyłaniu danych na serwer AUTOonline, zdjęcie to jest 
umieszczane na pierwszym miejscu, co powoduje, że staje się 
wiodącą fotografią danej oferty. 

 
– <DEL> – zaznacza (odznacza) ustawione centralnie zdjęcie do 

usunięcia 

 
 usuwa zdjęcia z katalogu zaznaczone banerem  . 

Liczba w nawiasie oznacza liczbę fotografii, które zostaną 
usunięte. 

 
– usuwa wszystkie zdjęcia z katalogu (także te nie zaznaczone do 

usunięcia). 

 

Pozostałe obiekty związane z procedurą eksportu 

 – określenie miejsca na dysku, w którym będą zapisane dla bieżącej 
sprawy: 

 plik kalkulacja.xml zawierający komplet wysyłanych informacji, 

 pliki fotografii 

Uwaga! Po wysłaniu dane nie są automatycznie kasowane. 
Użytkownik może usunąć niepotrzebne katalogi z danymi 
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korzystając ze standardowych narzędzi systemu. 

Pozostałe przyciski 

 Tryb automatycznego eksportu danych na serwer AUTOonline 

 

 

– wysyła paczkę danych do Systemu AUTOonline. Aukcja jest uruchamiana przez 
pracownika AUTOonline po weryfikacji i ewentualnej anonimizacji wysłanej 
dokumentacji fotograficznej. 

 

 

– wysyła paczkę danych bezpośrednio do Systemu AUTOonline. Jeżeli wysyłanie 
danych się powiedzie, aukcja jest uruchamiana natychmiast. W związku z tym przed 
użyciem tego przycisku należy zanonimizować fotografie 

 

 Tryb tworzenia pliku na dysku 

 
 

– przycisk powoduje stworzenie w katalogu do współpracy z AUTOonline paczki 
danych gotowych do wysłania do systemu aukcyjnego 

 

 
– przycisk zamyka okno. 

 

 

3.14 OKNA POMOCNICZE 

3.14.1 EDYCJA KOMENTARZY 

 Rys.  3-56 

W programie wbudowano okna opisowe pozwalające na wprowadzenie przy pomocy prostego edytora 
tekstu dowolnego opisu oraz jego dołączenie do przeprowadzanej wyceny. Do każdego okna Edycji 
komentarza przypisana jest oddzielna tabela Pomocniczych tekstów, w której użytkownik może 
przechowywać własne fragmenty opisów gotowe do wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

Opis przycisków 

Operacje na całym dokumencie 

 – <Ctrl+P> - usuwa z okna wcześniej wpisany tekst. 

 – <F3> - otwiera standardowe okno odczytu i pozwala na wstawienie do edytora wcześniej zapamiętanego 
tekstu. 
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 – <F2> - pozwala zachować wpisany tekst na dysku (do późniejszego wykorzystania). Naciśnięcie 
przycisku otwiera standardowe okno zapisu. W oknie tym istnieje możliwość określenia dysku i 
folderu oraz nazwy pliku, w którym zostanie zachowany tekst. Program proponuje zapisywanie 
tworzonych zbiorów w domowym katalogu użytkownika, ulokowanym na serwerze (wersja 
sieciowa). Zapisywanie tam plików ułatwia późniejszy do nich dostęp z dowolnego komputera 
podłączonego do sieci. 

Operacje formatujące zaznaczony tekst 

 
– naciśnięcie przycisku oznaczonego literą „F” otwiera okienko, w którym można wybrać 

rodzaj, styl i rozmiar czcionki, a także zastosować efekty graficzne jak przekreślenie, 
podkreślenie oraz określić kolor. 

   
– formatuje czcionkę - odpowiednio:   

<Ctrl+B> - pogrubia,   
<Ctrl+I>  - pochyla lub   
<Ctrl+U> - podkreśla zaznaczony tekst 

   
– wyrównuje akapit - odpowiednio:   

<Ctrl+L> - do lewej strony,   
<Ctrl+E> - wyśrodkowuje lub   
<Ctrl+R> - do prawej strony dokumentu 

 – tworzy wypunktowaną listę z zaznaczonych akapitów. 

 – <Ctrl+A> - zaznacza cały tekst w oknie edycji. 

 – usuwa formatowanie w całym dokumencie. 

UWAGA! Tej operacji nie można wycofać przyciskiem . 

Operacje na fragmencie dokumentu 

 – <Ctrl+C> - kopiuje do schowka zaznaczony fragment tekstu. 

 – <Ctrl+X> - wycina z ekranu do schowka zaznaczony fragment tekstu. 

 – <Ctrl+V> - wstawia za kursorem zawartość schowka. 

 – <Ctrl+T> - wstawia za kursorem ze schowka sam tekst (bez formatowania). 

 – <Ctrl+W> - wycofuje (anuluje) ostatnią i tylko ostatnią dokonaną operację. 

Znaki specjalne (umieszczone na lewej ściance okna), które mogą zostać wykorzystane w edytowanym dokumencie: 

 

– znak mnożenia 

– znak plus/minus 

– symbol przedrostka „mikro” 

– oznaczenia stopni np. temperatury 

– oznaczenie promili 

– znak paragrafu 

– znak dzielenia 

– znak punktacji 

– dolny cudzysłów 

Pozostałe przyciski 

 – <F11> – otwiera okno tabeli Pomocniczych tekstów. 

 – <Esc> – zamyka okno. Wszelkie operacje wykonane edytowanym dokumencie zostają anulowane. 

 – <F10> – zamyka okno. Wprowadzony tekst ukaże się na wydruku pod odpowiednim nagłówkiem. 
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3.14.2 EDYCJA KOMENTARZY Z TABELĄ PÓL 

 Rys.  3-57 

W programie wbudowano okna opisowe, pozwalające na wprowadzenie przy pomocy prostego edytora 
tekstu dowolnego opisu oraz jego dołączenie do przeprowadzanej wyceny. Do każdego okna Edycji 
komentarza przypisana jest oddzielna tabela Pomocniczych tekstów, w której użytkownik może 
przechowywać własne fragmenty opisów gotowe do wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

W odróżnieniu od okna Edycja komentarza użytkownik ma możliwość wstawienia do 
tworzonego tekstu pól wybranych z tabeli pól, które są odpowiednikiem danych 
wykorzystywanych przy tworzeniu wyceny. Zmiany tych danych w wycenie spowodują, 
podczas budowy wydruku, automatyczne podstawienie nowych wartości w 
odpowiednich polach. 

Okno to może pracować w dwóch trybach: edycji i podglądu. Żądany tryb uruchamia się 
poprzez wciśnięcie jednego z przycisków: [F4 - Edycja] i [F7-Podgląd]. 

 

 

 – <F4> - umożliwia wprowadzenie tekstu oraz stworzenie własnej formy i 
kształtu wydruku, a także wprowadzenie wybranych z okna Lista pól 
danych, dotyczących przeprowadzanej wyceny 

 – <F7> - przełącza okno w tryb podglądu opracowywanego wydruku wraz z 
zawartością umieszczonych w tekście pól 

 – <F9> - przycisk [tabela pól] wywołuje “na pierwszy plan” okno Lista pól. 
Okno to składa się z szeregu przycisków, z których każdy zawiera jedną 
informację, wprowadzoną w trakcie przeprowadzania wyceny. Jeśli w 
trakcie tworzenia wydruku, użytkownik będzie chciał wprowadzić którąś z 
tych informacji, wystarczy, że zaznaczy w oknie miejsce, w które ma być 
ona wprowadzona a następnie w oknie LISTA PÓL kliknie jej nazwę. 
Zawartości pól są widoczne w tzw. chmurkach po najechaniu kursorem 
myszki na przyciski tabeli pól. Brak chmurki oznacza, że dane pole jest 
puste. W takim przypadku “puste” pola wstawione do tworzonego tekstu 
są ignorowane, tzn. zarówno w podglądzie <F7> jak i przy wydruku pola 
te są niewidoczne i pomijane. 

Funkcje pozostałych przycisków są analogiczne do tych, szczegółowo opisanych, na 
stronie Edycja komentarza w rozdziale 3.14.1. 
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3.14.3 EDYCJA PODPISU Z ELEMENTEM GRAFICZNYM 

 Rys.  3-58 

Do programu wbudowano okno Edycja Komentarza z tabelą pól pozwalające na wprowadzenie tekstu 
podpisu oraz jego dołączenie do wybranych wydruków przeprowadzanej wyceny. 

Dla podpisów oznaczonych jako F i G okno to zostało rozszerzone o możliwość dodania poniżej podpisu 
tekstowego obiektu zawierającego grafikę, którą można wczytać z przygotowanego wcześniej pliku. W 
założeniu taki mechanizm umożliwia dodanie zeskanowanego odręcznego podpisu lub pieczątki. 

Obiekty związane z obsługą podpisu graficznego 

 
– otwiera standardowe okno odczytu i pozwala na wstawienie do edytora pliku 

graficznego. 

 

– usuwa z okna wstawioną uprzednio grafikę. 

 
– wybór sposobu określenia położenia grafiki. 

 
– ustawienie odległości grafiki od wybranego brzegu akapitu dokumentu. 

 
– wybór parametru opisującego rozmiar grafiki. 

 
– ustawienie parametru precyzującego rozmiar grafiki. 

Funkcje pozostałych przycisków są analogiczne do tych, szczegółowo opisanych, w rozdziale Edycja 
komentarza w rozdziale 3.14.1. oraz Edycja komentarza z tabelą pól w rozdziale 3.14.2. 
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3.14.4 EDYCJA KOMENTARZY DO KOREKTY 

 Rys.  3-59 

Program pozwala na zautomatyzowane tworzenie komentarzy do korekt definiowanych w oknie Korekty [K]. 
W górnej części okna, w nieedytowalnej sekcji Komentarz automatyczny, znajduje się generowane 
automatycznie ogólne uzasadnienie do stosowania danej korekty. Dla niektórych korekt, jest dostępna 
sekcja z predefiniowaną listą potencjalnych Przyczyn zastosowania korekty. Ustawienie znaczników   przy 
poszczególnych pozycjach listy powoduje automatyczne doprecyzowanie tego uzasadnienia.  

Sekcja Komentarz użytkownika umożliwia dopisanie dodatkowego, własnego komentarza. Dla każdej korekty 
przypisana jest oddzielna tabela Pomocniczych tekstów, w której użytkownik może przechowywać własne 
fragmenty opisów, gotowe do wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

Funkcje przycisków są analogiczne do tych, szczegółowo opisanych, na stronie Edycja komentarza w 
rozdziale 3.14.1. 

3.14.5 POMOCNICZE TEKSTY 

 Rys.  3-60 

Okno Pomocniczych tekstów jest tabelą składającą się z wierszy, w których użytkownik może umieścić 
stworzone przez siebie opisy. Te zaś można w prosty sposób wstawić do edytowanego komentarza celem 
ich wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

Zaznaczanie wierszy 

Zaznaczenie lub odznaczenie danego wiersza polega na kliknięciu myszką na jego wskaźnik (znacznik 

statusu)  . W celu wykonania identycznej operacji na kilku wierszach, należy zaznaczyć wszystkie wiersze, 
które mają podlegać tej operacji. 
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– Funkcje: zaznacz / odznacz wszystko oraz odwróć zaznaczenie są dostępne 
w podręcznym menu pod prawym przyciskiem myszy. Funkcję tę stosujemy wtedy, 
gdy identycznej operacji mają podlegać wszystkie wiersze, a więc i wszystkie opisy, 
umieszczone w tabeli.   
Wybranie funkcji ‘Kopiuj ...’ wstawia wybrane teksty do systemowego schowka. 

Operacja wstawiania tekstów do okna komentarza 

Aby przenieść tekst do okna komentarza należy: 

1.)  ustawić kursor myszki nad tekstem i „złapać” go naciskając lewy przycisk myszki 

2.)  nie zwalniając przycisku myszki przeciągnąć tekst nad okno komentarza do miejsca, gdzie ma być 

wstawiony (w trakcie przeciągania wygląd kursora myszki zmieni się z ‘wyboru normalnego’   na tzw. 

‘wybór precyzyjny’  

3.)  „upuścić” tekst tzn. zwolnić przycisk myszki. 

Jeżeli będzie zaznaczone kilka wierszy i w powyżej opisany sposób przeniesiemy jeden z nich to wszystkie 
zaznaczone zostaną wstawione do okna komentarza.  

Dodatkowo jeżeli przed przenoszeniem tekstów będą wciśnięte któreś z przycisków [Spacja przed], [Spacja 
po], [Nowa linia po] to wstawiane teksty będą rozdzielone spacjami lub każdy będzie wstawiony w nowym 
wierszu. 

Operacja wyszukiwania tekstu 

Aby wyszukać tekst zawierający w dowolnym miejscu określony ciąg znaków należy ten ciąg wpisać do 
okienka wyszukiwania i nacisnąć przycisk [F7-Szukaj].  

Operacja porządkowania listy tekstów 

Poza alfabetycznym sortowaniem ( przycisk [F9-Sortuj] ) pojedyncze wiersze i grupy zaznaczonych wierszy 
można w ramach tabeli przenosić myszką stosując mechanizm „złap i upuść”.  

Opis przycisków 

 – panel wyszukiwania ułatwia odszukanie wiersza, który zawiera w dowolnym 
miejscu określony ciąg znaków - w polu edycyjnym panelu należy wpisać 
ten ciąg i nacisnąć przycisk [F7-Szukaj]. Jeżeli w tabeli znajduje się więcej 
wierszy zawierających szukany ciąg - kolejne naciśnięcie przycisku 
odnajdzie go w następnym takim wierszu  

 – przycisk ma trzy stany – kolejne cykliczne klikanie zmienia liczbę linii w 
wierszu, co umożliwia podgląd dłuższych tekstów – niewidocznych w 
jednym wierszu tabeli. Pomocniczy tekst może mieć max. 254 znaki. 

 – jeżeli któryś z tych przycisków jest wciśnięty to do wstawianych w oknie 
komentarza tekstów są dodawane odpowiednio spacje i/lub znaki końca 
linii. 

 

 – <F6> – tworzy nowy wiersz w tabeli, w którym użytkownik może wpisać tekst z 
„ręki” lub wstawić ze schowka. 

 – <Ctrl + F6> – tworzy nowy wiersz w tabeli i jednocześnie wypełnia go automatycznie 
tekstem skopiowanym uprzednio do schowka. 

 – <F8> – usuwa z tabeli wskazany wiersz lub grupę zaznaczonych wierszy. 

 – <F9> – sortuje alfabetycznie teksty w tabeli. 

 – <F2> – zapamiętuje tabelę tekstów dla danego okna komentarza. 

 – <F10> – zamyka okno 
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3.14.6 OBSŁUGA WSPÓLNYCH BAZ 

Informacje ogólne 

W programie wbudowano okna baz danych pozwalające na zapisywanie i późniejsze wykorzystanie 
informacji, które mogą powtarzać się na różnych wycenach. Przewidziano następujące okna opisowe i bazy 
danych: 

Opis rodzaju pojazdu  okno [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (rozdział 3.4) 

Charakter wykorzystania pojazdu  okno [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (rozdział 3.4) 

Kolor powłoki lakierowej  okno [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (rozdział 3.4) 

Nazwa elementu wyposażenia specjalnego  okno Kalkulator wartości wyposażenia specjalnego (roz- 
dział 3.4.6) 

Lista wykonawców wycen  okno [D] Dane dotyczące wyceny (rozdział 3.5) 

Baza zadań do wykonania  okno [D] Dane dotyczące wyceny (rozdział 3.5) 

Baza zleceniodawców  okno [D] Dane dotyczące wyceny (rozdział 3.5) 

Baza kodów pocztowych  okno [D] Dane dotyczące wyceny (rozdział 3.5) 

Baza rodzajów dokumentów  okno [D] Dane dotyczące wyceny (rozdział 3.5) 

Nazwa elementu wyposażenia specjalnego  okno Kalkulator wartości wyposażenia (rozdział 3.4.6) 

Lista korekt definiowanych  okno [K] Korekty (rozdział 3.8) 

Baza nazw części / operacji  okno Pomocniczy kosztorys (rozdział 5.2.3) 

Baza nazw załączników  okno Lista dodatkowych załączników (rozdział 3.13.3) 

Wspólny rdzeń nazwy fotografii  okno Automatyczne nadawanie nazw (rozdział 3.11.1) 

Opis okna 

 

– Górne pole edycyjne jest kopią odpowiedniego pola ze strony wyceny. 
To, co zostanie tu wpisane lub wstawione, znajdzie się (po 

zatwierdzeniu przyciskiem oznaczonego piktogramem  ) w wycenie. 

 
– Przyciski z zielonymi strzałkami [F2] i [F3] umożliwiają przenoszenie 

zapisów pomiędzy listą pozycji i polem edycyjnym 

 
– Pole umożliwiające poprawianie wskazanej na dolnej liście pozycji (po 

naciśnięciu przycisku oznaczonego piktogramem  ). 

 

– Lista pozycji wspólnej bazy 

 

– panel wyszukiwania oraz pozostałe przyciski obsługujące bazę. 

Dostępne operacje: 

 wstawienie do wyceny elementu z listy - należy wskazać odpowiednią pozycję, następnie za pomocą 
przycisku ze strzałką [F2], znajdującego się po lewej stronie okna,  przenieść ją do górnego pola 
edycyjnego i nacisnąć przycisk [F10 - OK]. 

 dopisanie elementu do listy - wykonanie tej operacji jest możliwe tylko wtedy, gdy górne pole nie jest 
puste i użytkownik ma prawo dopisywania do baz dodatkowych. Operację dopisania elementu do listy 
realizuje się poprzez naciśnięcie, znajdującego się po prawej stronie okna, przycisku ze strzałką [F3]. 
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 poprawianie elementu z listy - wykonanie tej operacji jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik ma 
prawo modyfikacji baz dodatkowych. Po wskazaniu elementu na liście należy nacisnąć przycisk [F4 -

 Popraw pozycję] oznaczonego piktogramem . Uaktywni się pole do modyfikacji, które umożliwi 
dokonanie poprawek. 

 usunięcie elementu z listy - możliwe, gdy użytkownik ma prawo modyfikacji baz dodatkowych. 
Realizowane przyciskiem [F8 - Usuń] 

Przyciski i ich opis:  

 
– <F11> – wstawia bieżącą pozycję z pola edycyjnego do wyceny 

 
– <F2> – przenosi wskazaną pozycję do górnego pola edycyjnego 

 
– <F3> – przenosi dopisany nowy element listy z górnego pola edycyjnego do baz 

dodatkowych 

 
– <F4> – [Popraw pozycję] uaktywnia pole do modyfikacji danych 

 
– panelu wyszukiwania  

Gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku „lornetki” lub klawisza .<F7> 
powoduje wyszukanie wszystkich wierszy bazy, które zawierają w dowolnym 
miejscu wpisany tekst.   
Naciśnięcie przycisku przekreślonej „lornetki” powoduje przywrócenie wyświetlenie 
wszystkich wierszy bazy.  

 
– <F8> – usuwa dane znajdujące się na uaktywnionym polu do modyfikacji 

 
– zaznaczenie tej opcji spowoduje (po zamknięciu okna) posortowanie alfabetyczne rekordów 

bazy 

 
– <Esc> – anuluje zmiany dokonane na liście pozycji wspólnej bazy 

 
– <F10> – przenosi dane z górnego pola edycyjnego do wyceny 

  
 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 158 - 

3.14.7 WPROWADZANIE DATY 

 Rys.  3-61 

Okno służy do wprowadzenia daty w polu okna nadrzędnego 

Opis pól i przycisków:  

 – pasek przycisków nawigacyjnych służący do wyboru roku. Żądany rok uzyskuje się 

klikając wskaźnikiem myszy na jedną ze strzałek lub za pomocą klawiatury numerycznej 
naciskając klawisz [/] lub [*] oznaczające odpowiednio poprzedni i następny rok; 

 – pasek przycisków nawigacyjnych służący do wyboru miesiąca. Żądany miesiąc uzyskuje 

się klikając wskaźnikiem myszy na jedną ze strzałek lub za pomocą klawiatury 
numerycznej naciskając klawisz [-] lub [+] oznaczające odpowiednio poprzedni i następny 
miesiąc. 

 

 – <D> naciśnięcie tego przycisku powoduje ustawienie się kalendarza na bieżącej dacie. 

 – <P> pole edycyjne służące do zadania liczby (z zakresu od 0 do 9999), o którą zostanie 

następnie przesunięta data (po naciśnięciu przycisku [wstecz] lub [w przód]). 

 – <Alt+PageUp> lub <Alt+PageDown> - naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje 

przesunięcie daty (wstecz lub w przód) o zadaną liczbę dni. 

 – <W> przycisk służący do wymazania i pozostawienia pustym pola, w które wcześniej 

została wprowadzona data i które znajduje się w oknie nadrzędnym. 

 – <Esc> lub <A> naciśnięcie tego przycisku oznacza rezygnację ze zmiany daty i przejście 

do okna nadrzędnego pozostawiając „starą" datę wpisaną w odpowiednim polu. 

 – <Enter> lub <O> przycisk akceptujący wybraną datę. 

tablica służąca do wyboru dnia miesiąca. Żądany dzień można wskazać 
wskaźnikiem myszy lub za pomocą klawiszy strzałek z klawiatury. 
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3.14.8 WYBÓR Z LISTY 

 Rys.  3-62 

Okno wyświetla listę informacji (pozycji) w postaci tabeli. Przykładem może być okno 

 Wybór kalkulacji audatex (zawierające listę kalkulacji audatex znajdujących się we wskazanym 
katalogu) lub okno 

 Wybór kalkulacji DAT (zawierające listę kalkulacji DAT) 

Informacja zawarta w tabeli może zostać posortowana. Kolumnę, według której mają być posortowane 
wiersze wybiera się klikając kursorem myszki na jej nagłówek. Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco w dół) 
jest określony przez piktogram strzałki  /  znajdujący się przy prawej krawędzi nagłówka sortowanej 
kolumny. Aby posortować dane jednocześnie po kilku kolumnach, należy ustawiać sortowanie z wciśniętym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie funkcjonują dwa mechanizmy wyszukiwania: 

 Pierwszy - działa dla wskazanej kolumny - wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury powoduje 
ustawienie się kursora na pozycji zawierającej tekst najbardziej zbliżony do wpisywanego ciągu znaków. 

 Drugi - działa poprzez wpisanie do panelu wyszukiwania, ciągu znaków i naciśnięcie klawisza <F11> lub  

przycisku oznaczonego ikoną lupy . 

Przyciski i ich opis: 

 
– przycisk umożliwia ustawienie domyślnego stanu okna w momencie jego otwarcia 

tj.: w której kolumnie ma się znajdować kursor oraz jaki ma być porządek 
sortowania. 

 
– panel wyszukiwania- umożliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

   – gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciśnięcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, które zawierają w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 

 – naciśnięcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreślonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywrócenie wyświetlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 160 - 

 
– oznacza rezygnację z wyszukiwania informacji i opuszczenie okna. 

 
– zatwierdza wybór wskazanej pozycji. 

 

3.14.9 OBSŁUGA POCZTY 

3.14.9.1 Lista wiadomości 

 Rys.  3-63 

Wstęp 

Okno uruchamiane jest z menu Strony głównej programu (patrz rozdział 3.2.1.3) opcji Istniejąca wycena 
> Otwórz ze skrzynki pocztowej (<Ctrl + F3>). Wyświetlana lista wiadomości dotyczy zawartości skrzynki 
pocztowej domyślnego klienta poczty. W oknie widoczne są jedynie te wiadomości, które zawierają załącznik 
z wyceną pojazdu. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż jeden załącznik z wyceną to każdy załącznik 
wyświetlany jest w oddzielnym wierszu. Treść aktualnie wskazanej wiadomości wyświetlana jest w polu pod 
poniżej listy. 

Jeśli okno otwierane jest po raz pierwszy należy wczytać wiadomości ze skrzynki domyślnego klienta poczty 
przy pomocy klawisza [Odbuduj]. Jeśli w skrzynce pocztowej znajduje się duża liczba plików operacja ta 
może zająć kilka minut. Nowe wiadomości, które znalazły się w skrzynce pocztowej, nie są automatycznie 
wczytywane i dołączane do listy. Aby ją uaktualnić należy użyć klawisza [Odśwież]. 

W obecnej wersji programu obsługiwane są następujące aplikacje klientów pocztowych: Outlook Express i 
Microsoft Outlook. 

 

 
– nadawca wiadomości. 

 
– tytuł wiadomości. 

Lista wiadomości 

 – data otrzymania wiadomości. 
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 – nazwa pliku zawierającego wykonaną wycenę. 

 – internetowy adres nadawcy. 

 

Przyciski i ich opis: 

 
– Informacja w polu oznacza datę najstarszego pliku, który zostanie umieszczony na 

liście wiadomości. Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz 
rozdział 3.14.7) Okno to zostaje otwarte po kliknięciu myszą na przycisk [Zmień].   
UWAGA! Data jest przez program przeliczana na liczbę ostatnich dni (od dnia 
‘daty’ do ‘dziś’). Domyślnym okresem jest wartość trzydziestu dni - oznacza to, że 
program będzie filtrował wiadomości zawsze otrzymane tylko do miesiąca wstecz. 
Wprowadzając własną datę użytkownik zadaje tym samym inny okres filtrowania. 
Usunięcie wiadomości starszych niż zadana liczba dni odbywa się każdorazowo 
przy użyciu klawiszy [Odbuduj] i [Odśwież]. Program nie usuwa wiadomości ze 
skrzynki pocztowej domyślnego klienta poczty. 

 
– wczytuje nowe wiadomości i aktualizuje listę w zadanym zakresie czasowym. 

 
– w przypadku dokonywania wielu zmian w skrzynce pocztowej lub zmiany 

domyślnego klienta poczty mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy skrzynką 
pocztową a wyświetlaną listą wiadomości. Należy wtedy ją odbudować. 

 
– uruchamia przesłaną wycenę dołączoną do wskazanej na liście wiadomości. 

 
– zamyka okno. 
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3.14.9.2 Wysyłanie wiadomości 

 Rys.  3-64 

Operację wysyłania przeprowadza się z poziomu otwartej Wyceny wybranego pojazdu (patrz rozdział 3.3) 
wybierając z menu pozycję Główne >Wyślij wycenę pocztą. Następnie w standardowym oknie systemu 
Windows Zapisz wycenę należy podać nazwę pliku, w którym będzie zapisana wycena przygotowana do 
wysłania (ten plik będzie załącznikiem do listu).  

Okno Wysyłanie wiadomości służy do przesłania wyceny, w formie załącznika do elektronicznego listu, 
przy pomocy domyślnego klienta poczty. W tym celu należy wypełnić jedno z pól określających adresata i 
pole tematu wiadomości. Adresata lub adresatów wiadomości można podać jedynie przy pomocy książki 
adresowej domyślnego klienta poczty. Po potwierdzeniu wycena zostanie wysłana zgodnie z ustawieniami 
domyślnego klienta poczty. Może to oznaczać, że wiadomość zostanie jedynie umieszczona w skrzynce 
nadawczej aplikacji pocztowej, a jej wysłanie będzie możliwe dopiero z poziomu programu klienta poczty.  

Opis obiektów 

 
– adres(y) pod który wysyłana jest wycena. 

 
– adres(y) pod który wysyłana jest kopia wiadomości z dołączoną wyceną 

(adresy te pojawią się w nagłówkach wiadomości u pozostałych odbiorców). 

 
– adres(y) pod który wysyłana jest kopia wiadomości (adresy te nie pojawią się w 

nagłówkach wiadomości u pozostałych odbiorców). 

 
– temat wiadomości. 

 

– miejsce na korespondencję. 

 
– wyświetla okno książki adresowej domyślnego klienta poczty. 

   

 
– <Esc> – przerywa wysyłanie wiadomości. 

 
– <F10> – wysyła wiadomość pod zadane adresy. 
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3.14.10 WSTAWIANIE DANYCH Z INNEJ WYCENY 

 Rys.  3-65 

Okno służy do wygodnego przenoszenia zawartości pól opisowych ze wskazanej, zapisanej wcześniej 
wyceny, która może być traktowana, jako szablon dla spraw określonego typu.   

Okno jest podzielone na dwie części. Po lewej stronie znajdują się pola z bieżącej wyceny, a po prawej dane 
z wyceny–szablonu. 

Wybór wyceny jako szablonu 

 
– <F3> – uruchamia okno Wybór wyceny (patrz rozdział 3.2.4), które umożliwia 

wskazanie i otwarcie wyceny–szablonu. 

Przenoszenie danych 

Pomiędzy każdą parą danych (z bieżącej wyceny i z wyceny–szablonu) znajduje się przycisk, za pomocą 
którego można wskazać, czy odpowiednie informacje mają być wstawione do bieżącej wyceny. Możliwe 
stany przycisku. 

 
– przycisk wyszarzany sygnalizuje brak danych w polu z wyceny–szablonu lub że dane z wyceny–

szablonu są identyczne z danymi w bieżącej wycenie. 

 – kolor czerwony przycisku sygnalizuje, że informacje w polu z wyceny–szablonu są różne od 
informacji w bieżącej wycenie i że dane pole nie zostało wskazane do przeniesienia. 

 – kolor zielony przycisku sygnalizuje, że informacje w polu z wyceny–szablonu są różne od informacji 
w bieżącej wycenie i że dane pole zostało wskazane do przeniesienia. 

Pozostałe przyciski i ich opis 

 
– <F6> – zaznaczenie wszystkich pozycji do przeniesienia. 

 
– <F9> – wstawienie informacji z zaznaczonych pól do bieżącej wyceny. 

 

 
– <F10> – zamkniecie okna. 
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4 WYCENA WARTOŚCI POJAZDU W WERSJI INFO-AUTO 

4.1 OTWIERANIE WYCENY 

4.1.1 TRYBY OTWIERANIA WYCEN 

4.1.1.1 Otwieranie nowej wyceny 

 Rys. 4-1 

 Nowa wycena >Nowa wskazanego pojazdu - <F6> - wybór katalogu danych, identyfikacja pojazdu, 
a następnie uruchomienie nowej wyceny. 

4.1.1.2 Otwieranie wyceny istniejącej oraz przesłanej pocztą 

 Rys. 4-2 

 Istniejąca wycena >Otwórz - <F3> - wyszukanie i otwarcie wykonanej wcześniej wyceny. W oknie 
Otwórz (opisanym w rozdziale 3.2.3) użytkownik posiada możliwość wstępnego podglądu informacji o 
wycenach zapisanych w katalogach, do których ma prawo odczytu. Po zatwierdzeniu wyboru następuje 
uruchomienie wyceny.  
Istnieje również możliwość otwierania uprzednio zapisanych wycen wskazując je pod Eksploratorem 
Windows. 

 Istniejąca wycena >Otwórz ze skrzynki pocztowej - <Ctrl+F3> - jeżeli poczta jest właściwie 
skonfigurowana to wybranie tej opcji pozwoli na wyświetlenie Listy wiadomości (opisanej w rozdziale 
3.14.9.1) zawierającej wyceny. Następnie po dokonaniu wyboru przez użytkownika następuje otwarcie 
wyceny..  

 Istniejąca wycena >Otwórz wycenę przesłaną pocztą - <Schift+F3> - Po otrzymaniu listu 
elektronicznego, do którego załącznikiem jest plik wyceny należy, z poziomu programu do obsługi 
poczty, zapisać plik wyceny w podkatalogu: 

 wersja serwerowa - Users\Common\Mail zlokalizowanego tam gdzie baza użytkowników.  

 wersja jednostanowiskowa - Common\Mail zlokalizowanego w katalogu programu 
(domyślnie C:\PSWR_WKJ).  

Następnie w programie wyceny, po wybraniu opcji >Otwórz wycenę przesłaną pocztą wskazać ten 
plik 
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4.1.1.3 Otwieranie wyceny tylko do odczytu 

Kolejne trzy opcje odpowiadają funkcjonalnie trzem pierwszym opisanym wyżej poleceniom w menu 
Istniejąca wycena > . Jedyna różnica polega na tym, że wyszukane w ten sposób wyceny będą otwarte w 
trybie tylko do odczytu, a więc nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treści. 

 Istniejąca wycena >Otwórz (do odczytu)  - <F5> -   

 Istniejąca wycena >Otwórz ze skrzynki pocztowej (do odczytu)  - <Ctrl+F5> -   

 Istniejąca wycena >Otwórz wycenę przesłaną pocztą (do odczytu)  - <Schift+F5> -  

4.2 GŁÓWNE OKNO WYCENY 

Opis okna 

 Rys. 4-3 

 Górne menu 

 Pasek narzędzi 

 Panel podstawowych danych wyceny 

 Część środkowa okna 

Główne okno wyceny otwiera się po wybraniu pojazdu i uruchomieniu jego wyceny. Pozwala ono na pełną 
obsługę przebiegu całej wyceny. Okna podstawowych stron wyceny opisane są szczegółowo w dalszej 
części rozdziału. Dostęp do konkretnego okna jest możliwy na kilka sposobów: 

 kliknięcie myszką na fragment okna (np. gdy jest częściowo zasłonięte przez inne okna) 

 kliknięcie myszką na odpowiadającą oknu ikonę z paska narzędzi  

 poprzez menu Wycena ... >Nazwa okna 

Domyślnie program przy rozwijaniu kolejnego okna, domyślnie zamyka okna otwarte poprzednio. Ten tryb 
pracy jest wskazany przy niskiej rozdzielczości monitora. Jeżeli monitor pracuje z rozdzielczością 1024x768 
lub większą można poprzez zmianę ustawień spowodować, że kilka okien będzie jednocześnie rozwiniętych 
– będzie jednocześnie widoczne więcej informacji. Zmiany te wykonuje się w opisanym w rozdziale 6.2 oknie 
Ustawienia użytkownika dostępnym po wybraniu z menu Użytkownik >Ustawienia. 

Na panelu podstawowych danych wyceny  przez cały czas widoczna jest ikona rodzaju pojazdu oraz jego 
podstawowe dane opisane jako: Marka, Model, Opis pojazdu (wersja pojazdu, nadwozie, pojemność i moc 
silnika). Dane te są automatycznie wypełniane przez program i nie ulegają zmianie przez cały okres 
wykonywania danej wyceny. Pola: Rok produkcji, Katalog, Wartość bazowa i Wartość po korektach 
wypełniane są przez program i na bieżąco aktualizowane. Obok znajduje się pole wskazujące czy wycena 
jest wykonywana w cenach netto czy brutto. 

Opis funkcji górnego menu oraz przycisków paska narzędzi 

Główne – Podstawowe funkcje obsługi wyceny 
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Rys. 4-4 

  Główne >Zapisz – zapis wykonanej wyceny pod nazwą zgodną z numerem wyceny, 

wprowadzonym przez użytkownika w oknie oznaczonym jako  [A2] Dane dotyczące wyceny 
(patrz rozdział 4.4). Zapis odbywa się domyślnie w katalogu domowym użytkownika. 
Dopuszczalny jest także zapis w podkatalogach katalogu domowego użytkownika, na dyskietce, 
w katalogu wspólnym (COMMON), oraz w katalogach innych użytkowników w ramach nadanych 
przez administratora praw dostępu.   
Jeżeli przy zapisie wyceny na dysk użytkownik decyduje się nadpisać znajdujący się już na dysku 
plik wcześniejszej wersji wyceny, to plik ten jest zachowywany z rozszerzeniem *.sie.bak jako 
kopia zapasowa. Umożliwia to odtworzenie poprzedniej wersji wyceny poprzez jej ponowne 
otwarcie w oknie Wybór wyceny (patrz rozdział 3.2.4).  
Zbyt duża liczba wycen w jednym katalogu utrudnia wyszukanie konkretnej wyceny. Zaleca się 
więc przenoszenie części wycen do odpowiednich podkatalogów. Przykładowo, po zakończeniu 
każdego miesiąca, w katalogu domowym użytkownika można zakładać podkatalog o nazwie 
rok_miesiąc (np.: 2007_05) i przenosić tam wszystkie pliki o rozszerzeniach *.sie oraz *.sie.bak.  

   Główne >Zapisz jako – zapis wyceny ze zmianą jej nazwy lub miejsca zapisu. Zapis odbywa się 
domyślnie w katalogu domowym użytkownika. Dopuszczalny jest także zapis w podkatalogach 
katalogu użytkownika, na dyskietce, w katalogu wspólnym (COMMON), oraz w katalogach innych 
użytkowników w ramach nadanych przez administratora praw dostępu. 

  Główne >Wyślij wycenę pocztą - po zapisaniu wyceny w katalogu pocztowym (Common\Mail) 
nastąpi otwarcie okna Wysyłanie wiadomości (patrz rozdział 3.14.9.2). Jeżeli poczta jest 
właściwie skonfigurowana, to po stworzeniu nowej wiadomości, zostanie nawiązane połączenie 
ze skrzynką pocztową, dołączenie do niej pliku wyceny i wysłanie go na wskazany adres 

  Główne >Zapisz wycenę do wysłania pocztą - zapisanie wyceny w katalogu pocztowym 
(Common\Mail). Plik wyceny znajdujący się w tym katalogu można dołączyć jako załącznik do 
listu elektronicznego. 

  Główne >Wydruk – otwarcie okna Parametry wydruku (opisanego w rozdziale 3.12), które 

umożliwia określenie wszystkich parametrów związanych z drukowaniem, a następnie podgląd 
wydruku na ekranie i/lub drukowanie na drukarce. 

  Główne >Zakończ wycenę – zamknięcie wyceny 

 

Wycena – menu umożliwiające otwieranie wybranych stron wyceny.  

  Wycena - Strony podstawowe - umożliwienie przejścia do następujących stron wyceny:  

 Rys. 4-5 

  Wycena - strony podstawowe >Dane identyfikacyjne - otwarcie okna [A1] Dane identyfika-

cyjne pojazdu (opisanego w rozdziale 4.3) 

  Wycena - strony podstawowe >Dane dotyczące wyceny - otwarcie okna [A2] Dane dotyczą-

ce wyceny (opisanego w rozdziale 4.4) 
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 Wycena - strony podstawowe >Wyposażenie  - otwarcie okna [W] Wyposażenie pojazdu (opi-

sanego w rozdziale 4.5) 

Wycena – okna dodatkowe – menu umożliwiające otwieranie pomocniczych okien wyceny:  

 Rys. 4-6 

 Wycena >Okna dodatkowe >Zdjęcia – otwarcie Dokumentacji fotograficznej (opisanej w 

rozdziale 3.11). 

Okna – menu ustawiania pracy z oknami wyceny - dostępne, jeśli w oknie Ustawienia użytkownika nie 
zaznaczono opcji   

 Rys. 4-7 

  Okna >Ułóż kaskadowo   

  Okna >Rozmieść okna   

 

Użytkownik – menu użytkownika:  

 Rys. 4-8 

   Użytkownik > Logowanie - logowanie do wskazanej bazy użytkowników w oknie 
Logowanie (opisanym w rozdziale 6.3.1). Należy wskazać katalog dyskowy, w którym została 
założona baza użytkowników.  

   Użytkownik >Informacje o użytkowniku - otwarcie okna Informacja o uprawnieniach 
użytkownika, (opisanego w rozdziale 6.3.2) - zawierającego szczegółowe informacje o 
właściwościach aktywnego użytkownika. 

   Użytkownik >Zmiana hasła - otwarcie okna Zmiana hasła (opisanego w rozdziale 6.3.3). 

  Użytkownik >Ustawienia - otwarcie okna Ustawienia użytkownika (opisanego w rozdziale 6.2), 
które pozwala na ustawienie preferowanych przez użytkownika wartości związanych z 
wykonywaniem wyceny pojazdu.  
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Pomoc - opcje do uruchamiania pomocy 

Rys. 4-9 

  Pomoc >Spis treści 

  Pomoc >Co nowego w programie 

  Pomoc >Szukaj 

  Pomoc >Jak używać pomocy 

4.3 [A1] IDENTYFIKACJA POJAZDU, WARTOŚĆ BAZOWA I KOREKTY 

 Rys. 4-10  

Dane zawarto tym oknie zawierają podstawowe informacje dotyczące parametrów wycenianego pojazdu, 
niezbędnych do tego aby program mógł wyliczyć jego rzeczywistą wartość. Praktycznie każda informacja, 
która zostanie wprowadzona do opisywanego okna, będzie miała wpływ na prawidłową wycenę pojazdu a 
więc i na jakość samej wyceny.  

Informacje wstępne 

Wartość bazowa dla pojazdu, którego rok produkcji pokrywa się z rokiem wybranego katalogu, jest to cena 
nowego standardowo wyposażonego pojazdu w miesiącu odpowiadającym oznaczeniu katalogu.. Dla 
pojazdów starszych (wyprodukowanych przed rokiem wybranego katalogu) jest to wartość bazowa pojazdu, 
który był zarejestrowany po raz pierwszy w maju jego roku produkcji. Kwota wartości bazowej stanowi 
podstawę do naliczania wszelkich korekt. Umieszczona jest na wydruku ‘Podstawowym’, w sekcji Korekty 
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– program umożliwia wykonanie wyceny w cenach bez VATu i z VATem. 
Naciśnięcie przycisku i potwierdzenie zamiaru zmiany cen w okienku dialogowym 
(naciśnięcie przycisku [TAK]) spowoduje automatyczną zmianę wartości bazowej 
i przeliczenie wszystkich korekt. 

 
– pole określające rok wyprodukowania pojazdu. W okienku Wybór roku 

produkcji, które otwierane jest poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego 

piktogramem , można zmienić rok produkcji pojazdu. Do wyboru jest lista 
roczników, dla których są dostępne wartości bazowe oraz dodatkowo 
rocznik „przed” i rocznik „po”, dla których jest możliwa wycena.  

 
– umożliwia zmianę bazy danych w obrębie tego samego Katalogu danych 

(opisanego w rozdziale 4.3.1). 

Identyfikacja pojazdu 

 
– pole do wpisania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). 

 
– numer INFO-EKSPERT to indywidualnie nadany dla każdego pojazdu 

niepowtarzalny numer, którego pierwsze trzy cyfry stanowią numer marki. Pole to 
ma charakter wyłącznie informacyjny i nie można go edytować. 

 
– pole do wpisania numeru rejestracyjnego wycenianego pojazdu. 

Pierwsza rejestracja 

 

pole do wpisania pełnej, ustalonej na podstawie posiadanych 

Wartość bazowa pojazdu 
(Instrukcja 1/2016) 

WARTOŚĆ BAZOWA POJAZDU to ustalona na określony miesiąc i rok wartość rynkowa (sprzedaży lub zakupu) pojazdu 
bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji (zarejestrowanego po raz pierwszy 
po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. 

Gdy wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartością bazową jest wartość w miesiącu wyceny takiego 
samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposażeniem standardowym. 

Pojazdem bazowym nazywamy pojazd który: 

 jest sprawny w dobrym stanie technicznym, odpowiednim do okresu użytkowania, bez uszkodzeń i wad po naprawczych, 

 jest zarejestrowany w Polsce i posiada ważne dopuszczenie do ruchu, 

 jest wyposażony standardowo (bez wyposażenia dodatkowego, w tym nadwozie z powłoką lakierową nie wymagającą 
dopłat ),v· 

 ma przebieg zgodny z przebiegiem normatywnym, ustalony w oparciu o normatywne przebiegi roczne,· 

 jest wyposażony w ogumienie zużyte w 50%, a gdy wartość bazowa dotyczy pojazdu w początkowym okresie eksploatacji, 
o niewielkim przebiegu; zużycie ogumienia pojazdu bazowego powinno być odpowiednio niższe od 50%, proporcjonalnie do 
tego przebiegu. 

Szczególnym rodzajem pojazdu bazowego jest pojazd fabrycznie nowy oferowany do sprzedaży, spełniający następujące kryteria: 

 wyposażony standardowo 

 wyprodukowany w roku sprzedaży, 

 bez usterek, wad produkcyjnych, transportowych itp., przygotowany do sprzedaży. 

Korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji   
(Instrukcja 1/2016) 

W procesie określania wartości rynkowej pojazdu należy uwzględniać wpływ daty pierwszej rejestracji (pierwszego dopuszczenia do 
ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na wartość. Ze względu na założenie, że pojazd bazowy jest zarejestrowany po raz pierwszy 
15 maja roku produkcji, korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji ma wartość różną od zera dla pojazdów zarejestrowanych w 
innych terminach. Dla pojazdu zarejestrowanego przed dniem 15 maja roku produkcji, należy zastosować odpowiednią korektę 
ujemną jego wartości, natomiast dla pojazdu zarejestrowanego po 15 maja roku produkcji - korektę dodatnią. Odstępstwo od tej 
zasady dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku wyceny dla których korektę dotyczącą daty pierwszej rejestracji liczymy od 
wartości bazowej pojazdu nowego i jest to zawsze korekta ujemna.  
Korektę przeprowadzamy z dokładnością do jednego miesiąca zaokrąglając różnicę czasową do pełnych miesięcy. (...) 

Dla pojazdów, których wiek przekracza 19 lat, korekty dotyczącej daty pierwszej rejestracji nie stosujemy. 
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dokumentów, daty pierwszego dopuszczenia wycenianego pojazdu do ruchu. Edycja daty odbywa się w 
oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po kliknięciu myszą na przycisk z 
niebieską strzałką, znajdujący się po prawej stronie pola lub - po uprzednim przeniesieniu tabulatorem 
aktywności na strzałkę - po naciśnięciu klawisza <Enter>.  
UWAGA!!! W przypadku, gdy pole nie zostanie wypełnione zakłada się, że pojazd został zarejestrowany w 
roku produkcji. Jako miesiąc rejestracji dla pojazdów rocznych i starszych zakłada się maj a dla pojazdów 
nowych bieżący miesiąc. 

pole to jest wypełniane tylko wtedy, gdy data pierwszej rejestracji 
wpisana w dowodzie rejestracyjnym nie ma związku z 

rzeczywistym czasem rozpoczęcia użytkowania pojazdu tj. w przypadku: 

 jeżeli jest to data pierwszej rejestracji w Polsce dla używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
(import prywatny z UE / imp. prywatny spoza UE) lub 

 gdy jest to data pierwszej rejestracji pojazdu złożonego z części (składanie pojazdu). 

Właściwą opcję można wybrać przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem .  
Wypełnienie pola nie spowoduje uwzględniania tej daty w wyliczeniach. Będzie ona miała jedynie charakter 
informacyjny.  
Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po 
kliknięciu myszą na przycisk z niebieską strzałką, znajdujący się po prawej stronie pola lub - po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywności na strzałkę - po naciśnięciu klawisza <Enter>. 

Silnik         

 
– pole, w którym została umieszczona informacja o pojemności silnika (w ccm). 

 
– pole, w którym została umieszczona informacja o mocy silnika. Moc może być 

określana za pomocą dwóch jednostek: KM - koni mechanicznych, lub KW - 
kilowatów. Zmiana jednostki mocy następuje po klknięciu na przycisk znajdujący 
się po prawej stronie pola, w które została wprowadzona jej wielkość. 

 
– pole, w którym została umieszczona informacja o wykorzystywanym przez pojazd 

paliwie. 

 
– pole do wpisania oznaczenia i numeru silnika odczytanego z bloku silnika lub w 

oparciu o dokumenty wycenianego pojazdu. 

Przebieg 

 

 

– Pola opisujące przebieg wycenianego pojazdu w kilometrach lub w milach (po 
naciśnięciu przycisku [km/mil]). Informacje zawarte w polach oznaczają kolejno: 

 Przebieg normatywny wycenianego pojazdu - (       ) - określany na podstawie 

rzeczywistego okresu eksploatacji pojazdu (od daty pierwszej rejestracji do daty wyceny) według zasad 
określonych w Instrukcji 1/2005. Zmiana wartości następuje automatycznie po ewentualnej zmianie  

Przebieg normatywny   
(Instrukcja 1/2016) 

Przebiegiem normatywnym pojazdu nazywamy założony przebieg całkowity pojazdu bazowego, osiągany przez ten pojazd w 
przyjętym okresie użytkowania.  
Przebiegi normatywne ustala się na podstawie monitorowania rynku, na identycznym poziomie dla grup pojazdów o podobnym 
charakterze wykorzystania w wielkościach zbliżonych do przeciętnego rzeczywistego przebiegu, osiąganego przez te pojazdy.  
Przebiegi normatywne pojazdów określa się na podstawie badań średnich przebiegów określonych grup pojazdów w całym okresie 
ich użytkowania. Są one uzależnione od pojemności silnika, klasy, rodzaju i przeznaczenia pojazdu, odmiennie dla samochodów 
osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów. Badanie średnich przebiegów pojazdów użytkowanych w Polsce i bieżące 
określanie normatywów przebiegów dla poszczególnych grup pojazdów powierza się spółce INFO-EKSPERT Sp. z o.o. Normatywy 
te będą publikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia i spółki INFO-EKSPERT, w podstawowym zakresie w 
miesięcznikach Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe oraz podawane w bazach danych programu Komputerowy System 
INFO-EKSPERT. Aktualny stan tych normatywów zawiera załącznik nr 2 do Instrukcji.  
Badania rzeczywistych przebiegów pojazdów pozwalają zauważyć, że roczne przebiegi samochodów, po kilku latach zbliżonego do 
stabilnego intensywnego wykorzystania, mają charakter wielkości malejących wraz z wiekiem pojazdu.  
Przyjęto, jako dostatecznie odpowiadające stanowi użytkowania samochodów w Polsce, stałe normatywne przebiegi miesięczne 
pojazdów przez okres pierwszych pięciu lat ich użytkowania, niższe stałe przebiegi normatywne w okresie kolejnych pięciu lat (6 do 
10 lat) oraz stałe normatywne przebiegi niższe od poprzednich w całym okresie po dziesięcioletniej eksploatacji pojazdów. 
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 a) terminu początku eksploatacji (data pierwszej rejestracji, rok produkcji) lub  
b) terminu zakończenia eksploatacji: zmiana daty wyceny. 

 wskazania drogomierza. wypełnione pole stanowi on podstawę do wyznaczania korekty przebiegu 

 

Czas pracy  

 
– Pole opisujące czas pracy wycenianego pojazdu według wskazań licznika (w 

motogodzinach [mtg]). 

Powłoka lakierowa 

pole do wpisania informacji o barwie powłoki lakierowej. Pole to 
może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej 

stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze 
strzałką po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest [Lista kolorów nadwozia] 
opisano w rozdziale 3.14.3 Obsługa wspólnych baz. 

pole do wprowadzenia typu powłoki lakierowej. Odpowiedni typ 
wybierany jest po kliknięciu wskaźnikiem myszy na przycisk ze 

strzałką  po prawej stronie pola. Otworzy się wówczas rozwijalna lista, na której należy wskazać określony 
rodzaj powłoki lakierowej. 

Homologacja   

 
– informacja o przeprowadzonej homologacji. 

Korekty automatyczne 

 
–    - liczba właścicieli - określenie wpływu dotychczasowej liczby użytkow-

ników pojazdu na jego wartość. Liczbę właścicieli wybiera się za pomocą strzałek 
uruchamianych myszką lub wpisując bezpośrednio liczbę w pole liczby 
właścicieli. 

 
– aktualność badań technicznych – określenie wpływu jaki na wartość pojazdu 

ma okres ważności aktualnych badań technicznych lub brak tychże badań. W 
pole, na podstawie posiadanych dokumentów, należy wprowadzić datę 
następnego przeglądu technicznego wycenianego pojazdu. Datę zapisuje się w 
formacie rok-miesiąc-dzień. Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę 
(patrz rozdział 3.14.7). Okno to otwiera się klikając myszą na niebieską strzałkę 
po prawej stronie pola lub (po uprzednim przeniesieniu tabulatorem aktywności 
na strzałkę) naciskając klawisz <Enter>. 

 –     - wcześniejsze naprawy – określenie wpływu wcześniejszych 

napraw wycenianego pojazdu na jego wartość. 

Korekta definiowana 

Korekta definiowana przez wyceniającego – dodatkowa 
korekta, której nazwę zadaje wyceniający. Program 
umożliwia zdefiniowanie dowolnej korekty wartości i w 

Korekta przebiegu   
(Instrukcja 1/2016) 

Gdy ustalony rzeczywisty przebieg pojazdu jest większy niż (...) przebieg normatywny, należy zastosować ujemną korektę wartości 
bazowej pojazdu. W przeciwnym razie, gdy przebieg rzeczywisty jest mniejszy od normatywnego, korekta będzie dodatnia.  
Gdy znacznie wyższy od normatywnego przebieg pojazdu jest przyczyną widocznych zużyć technicznych i niesprawności zespołów 
pojazdu, czynniki te należy uwzględniać w korektach różnych, dotyczących stanu technicznego pojazdu, niezależnie od korekty 
przebiegu.  
Podstawą stosowania korekt przebiegu są prawidłowe wskazania sprawnego drogomierza pojazdu, skorygowane w przypadkach 
awarii i napraw lub wymian tego urządzenia. Gdy udokumentowana niesprawność albo błędne wskazania drogomierza 
uniemożliwiają ustalenie przebiegu pojazdu nie należy stosować korekty przebiegu albo jeżeli jest to możliwe stosować korektę 
szacunkową. 
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zależności od oceny wyceniającego jej trwałe zapamiętanie dla ponownego jej wykorzystania przy innych 
wycenach w przyszłości. Zasady zapamiętywania i wywoływania wcześniej zdefiniowanych i  zapisanych 
korekt zostały ujednolicone w programie dla wszystkich pól z zieloną strzałką, a ich obsługę opisano w 
rozdziale 3.14.3 Obsługa wspólnych baz. 

Dla pola korekty definiowanej przez wyceniającego zastosowano przyciski  

a) z lewej strony okna: 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanej nazwy korekty jako domyślnej. Przy otwieraniu nowej 
wyceny nazwa ta zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. Jeżeli zaś pole to będzie 
puste, po naciśnięciu przycisku i zatwierdzeniu wyświetlonego na ekranie komunikatu do wybranego pola 
edycyjnego nie będzie przypisana żadna domyślna korekta.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie nazwy korekty, która została ustawiona jako domyślna. Jeżeli 
użytkownik wybrał z Okna obsługi baz lub ręcznie wprowadził korektę inną niż ta, która została 
wcześniej ustawiona jako domyślna, po naciśnięciu omawianego przycisku zostanie ona przywrócona. 
Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio została do danego pola edycyjnego przypisana jakaś korekta 
domyślna. 

b) przy polach edycji wielkości korekt 

 – przycisk umożliwiający zmianę przez użytkownika sposobu edycji wielkości korekty z określanej 

procentowo na kwotowo i odwrotnie. Przy wciśniętym aktywne jest pole, w które można wprowadzić 
kwotową wartość danej korekty, przy wyciśniętym  zaś aktywne jest pole, w które należy wprowadzić 
wartość korekty procentową. Wybór jednej z tych opcji zależy wyłącznie od użytkownika. 

Dodatkowo jest możliwe ustawienie zadanej wielkości korekty jako domyślnej za pomocą przycisku  
przypisanego do odpowiedniego pola edycji wielkości korekty. 

Pozostałe elementy 

 
– otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdział 2.8) zawierające listę 

technicznych własności wycenianego pojazdu. 

 
– przejście do edycji drugiej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie 

[A2] Dane dotyczące wyceny (patrz rozdział 4.4) 

4.3.1 KATALOG DANYCH 

 Rys. 4-11 

Okno to umożliwia zmianę roku i miesiąca w zakresie aktywnego katalogu bazy danych. Jeżeli zachodzi 
konieczność skorzystania z innego katalogu bazy danych, wówczas należy zamknąć wycenę i właściwy 
katalog wskazać w oknie Wybór rozdziału i miesiąca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) w sekcji Źródło 

danych. 

Opis kolumn tabeli oraz przycisków okna: 

 – rok katalogu 
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 – miesiąc katalogu 

 
– <Enter> – przycisk zatwierdza dokonany wybór 

 
– <Esc> – zamyka okno bez dokonania zmian 

4.4 [A2] DANE DOTYCZĄCE WYCENY 

 Rys. 4-12 

Dane wprowadzane do tego okna spełniają tylko i wyłącznie funkcję informacyjną dotyczącą wyceny, 
określając ją od strony formalnej. 

Wycena i polisa 

 
– pole do wpisania numeru sporządzanej wyceny. Pole to musi być 

wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste 
pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Numer wyceny jest 
dodatkowo widoczny na górnym pasku Głównego okna wyceny. 

 
– pole do wpisania daty sporządzanej wyceny. Pole to musi być 

wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku.   
Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). 
Okno to zostaje otwarte po kliknięciu myszą na niebieską strzałkę po 
prawej stronie pola lub (po uprzednim przeniesieniu tabulatorem 
aktywności na strzałkę) naciskając klawisz <Enter>. 

 
– pole do wpisania numeru polisy wystawionej na wyceniany pojazd. 

 
– pole do wpisania daty polisy wystawionej na wyceniany pojazd.  

Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz rozdział 3.14.7). 
Okno to zostaje otwarte po kliknięciu myszą na niebieską strzałkę po 
prawej stronie pola lub (po uprzednim przeniesieniu tabulatorem 
aktywności na strzałkę) naciskając klawisz <Enter>. 

 

– przycisk umożliwia scalenie pól numeru i daty wyceny z polami odpowiednio: numerem i datą 
polisy. Do nowego wspólnego pola zostaje zawsze przepisany numer wyceny oraz jej data.   
Uwaga! Naciśniecie przycisku powoduje utratę wpisanego numeru i daty polisy. Po ewentualnym 
przywróceniu oddzielnych pól dla ‘wyceny’ i ‘polisy’ w polach odnoszących się do polisy będą 
wpisane, zdublowane dane z pól odnoszących się do wyceny.   

 – przycisk umożliwia ustawienie położenia przycisku jako domyślnego. Przy otwieraniu nowej 
wyceny zapamiętane położenie przycisku zostanie automatycznie ustawione. Konsekwencją 
tego będzie automatyczne ustawianie pól numeru wyceny i polisy oraz pól daty wyceny i 
polisy jako scalonych lub rozdzielonych. 
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 – zaznaczenie faktu kontynuacji ubezpieczenia z poprzedniej polisy 

 
– kwota na jaką pojazd został ubezpieczony w umowie polisy, która jest 

wznawiana. 

 
– pole wypełniane automatycznie przez program na podstawie katalogu 

danych, który został uprzednio wskazany przez wyceniającego. 

Automatyczne numerowanie wycen 

 
– przycisk numeruje wyceny zgodnie z przyjętym w programie wzorcem. 

 
– umożliwia edycję formatu wzorcowego numeru w oknie Numer wyceny (patrz rozdział 3.5.1). 

 
– wciśnięcie przycisku umożliwia edycję pola ‘Nr wyceny’ i ewentualnie poprawienie nadanego 

automatycznie numeru. 

Wyceniający 

 
– pole do wpisania danych osoby sporządzającej wycenę. Pole to musi być 

wypełnione, aby był możliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku Pole to 
może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej 
stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając 
wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej stronie pola. 
Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista wykonawców 
wycen opisano w rozdziale 3.14.3 Obsługa wspólnych baz. Dodatkowo 
wypełnienie pola ułatwiają przyciski: 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanych danych wykonawcy 
wyceny jako domyślnych. Przy otwieraniu nowej wyceny dane te 
zostaną wprowadzone automatycznie w polu edycyjnym. Jeżeli zaś 
pole to będzie puste, po naciśnięciu przycisku i zatwierdzeniu 
wyświetlonego na ekranie komunikatu do wybranego pola 
edycyjnego nie będą przypisane żadna domyślne dane wykonawcy 
wyceny. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie danych wykonawcy wyceny, które 
zostały ustawione jako domyślne. Jeżeli użytkownik wybrał z Okna 
obsługi baz lub ręcznie wprowadził dane wykonawcy wyceny inne 
niż te, które zostały wcześniej ustawione jako domyślne, po 
naciśnięciu omawianego przycisku zostaną one przywrócone. 
Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio zostały do danego pola 
edycyjnego przypisane jakieś domyślna dane wykonawcy wyceny. 

Właściciel pojazdu 

 – informacja o zgłoszeniu przez właściciela pojazdu sprzeciwu wobec 
ewentualnego przetwarzania jego danych. 

 – zaznaczenie faktu wyceny pojazdu, którego właścicielem jest podmiot 
gospodarczy. 

 

– nazwa firmy (pole widoczne, o ile zaznaczono 
znacznikiem  pole ). 

 

– imię i nazwisko właściciela pojazdu. 

 

– adres siedziby właściciela pojazdu. 

Pozostałe elementy okna 

 
– przycisk zostaje uaktywniony po kliknięciu na niego wskaźnikiem myszy,  zostaje 

otwarte okno Edycja komentarzy, w którym można dokonać dowolnych wpisów. 

 
– przejście do edycji kolejnej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie 
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[W] Wyposażenie (patrz rozdział 4.5). 

 
– przejście do edycji pierwszej strony wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie [A1] 

Identyfikacja pojazdu i korekty (patrz rozdział 4.3). 

4.5  [W] WYPOSAŻENIE 

 Rys. 4-13 

Informacje ogólne: 

W bazach danych programu zostały zawarte informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym dla 
większości pojazdów aktualnie sprzedawanych jako pojazdy nowe oraz dla pojazdów oferowanych na rynku 
polskim od 1996 roku. W przypadku udostępnienia przez producentów i dealerów, danych dotyczących 
wyposażenia poszczególnych marek, listy te zawierają kompletację wyposażenia zarówno  standardowego 
jak i dostępnego. 

Lista producenta jest automatycznie rozbudowywana o dodatkowe elementy wyposażenia najczęściej 
spotykane na rynku i mające istotny wpływ na wartość pojazdu. 

Na wartość pojazdu ma wpływ wyposażenie dodatkowe zamontowane do pojazdu w chwili jego zakupu, lub 
w okresie jego eksploatacji. Wyposażenie może powodować powiększenie wartości pojazdu jedynie 
wówczas, gdy nie należy do wyposażenia seryjnego danego pojazdu oraz jest sprawne i zdolne do 
spełniania swej funkcji. 

Ustalanie kompletacji wyposażenia  

Wyposażenie standardowe 

Elementy wyposażenia standardowego są oznaczone literą  . Jeżeli baza danych programu zawiera 
informację o wyposażeni standardowym wycenianego pojazdu, to użytkownikowi programu pozostaje 
zaakceptowanie tej listy wyposażenia lub w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie do niej korekt. 

Wyposażenie dodatkowe 

Elementy wyposażenia dodatkowego są oznaczone  . Po ustaleniu listy wyposażenia standardowego 
należy pozostałe elementy wyposażenia zamontowane w pojeździe wstawić jako dodatkowe. 
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Braki wyposażenia standardowego 

Brakujące elementy wyposażenia standardowego są oznaczone  Jeżeli dany element wyposażenia 
znajduje się w standardzie, natomiast jest niesprawny lub nie ma go w wycenianym pojeździe, należy 
oznaczyć go jako wyposażenie brakujące. 

Opis kolumn tabeli 

 – kolumna bez nazwy, w której mogą pojawić się kolorowo podświetlone pola , 

,  oznaczające odpowiednio element wyposażenia standardowego, 

dodatkowego i brakującego. 

 – numer katalogowy elementu 

 – litera  oznacza, że pozycja opisana w tym wierszu jest pakietem dwóch lub 
więcej elementów wyposażenia oferowanych łącznie. Wskazanie tej pozycji na 
liście na liście uaktywnia jednocześnie przycisk [Zaw. pakietu], którego naciśnięcie 
umożliwia przejrzenie zawartości pakietu. 

 – nazwa elementu wyposażenia.   
Gwiazdka /*/ przed nazwą elementu oznacza niezgodność ze standardem 
oferowanym przez producenta.   
Plus /+/ oznacza element przeniesiony z listy ogólnej lub dopisany ręcznie. 
Dodatkowo wiersz tabeli zawierający taki element przybiera kolor szary. 

 – litera  oznacza, że pozycja opisana w tym wierszu za „dopłatą” zastępuje inną 
pozycję znajdującą się na liście wyposażenia standardowego. Zaznaczenie tak 
oznaczonego elementu jako wyposażenie dodatkowe  spowoduje, że korekta 
wartości pojazdu z tego tytułu będzie różnicą wartości elementu montowanego 
standardowo, a elementem go zastępującym. Jednocześnie powiązany element 
wyposażenia standardowego zostanie “zablokowany” i oznaczony jako  . 

 – data zamontowania w pojeździe elementu wyposażenia dodatkowego 
(oznaczonego literą  ). Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę (patrz 
rozdział 3.14.7). uruchamianego przyciskiem [Data zam.] znajdującego się na 
dolnym panelu przycisków. 

Opis działania przycisków 

 – <F2> – dołącza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposażenia 
standardowego pojazdu. Dołączona pozycja zostaje wyróżniona literą  oraz, o 
ile nie znajduje się domyślnie w standardzie, znakiem /*/. 

 – <F3> – dołącza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposażenia 
dodatkowego pojazdu. Dołączona pozycja zostaje wyróżniona literą . 

 – <F4> – oznacza wskazany element lub zaznaczone elementy wyposażenia 
standardowego jako elementy brakującego wyposażenia standardowego pojazdu 
(wyposażenia standardowego, które nie występuje w wycenianym pojeździe). 
Zaznaczona pozycja zostaje wyróżniona literą  i znakiem /*/ . 

 – <F8> – umożliwia usunięcie z listy wyposażenia pojazdu wybranego elementu 
wyposażenia. Usuniecie następuje przez odwołanie wyróżnika literowego w lewej 
skrajnej kolumnie. 

 – otwiera okno Skład pakietu wyposażenia (patrz rozdział Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania.) zawierające listę elementów pakietu wyposażenia. 

Aby zachować przejrzystość (w jednym oknie -jedna kategoria wyposażenia) w oknie zostały wprowadzone 
przyciski filtrowania elementów wyposażenia: 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów wyposażenia 

standardowego . 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów wyposażenia 

dodatkowego . 
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 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów standardowego 

wyposażenia brakującego . 

 – stan przełącznika (wciśnięty/wyciśnięty) decyduje o widoczności elementów nie zaliczonych do 

wyposażenia standardowego, dodatkowego lub brakującego. 

Jednocześnie wciśnięte dwa, trzy lub cztery w/w przełączniki umożliwiają wspólną edycję wybranych 
kategorii elementów wyposażenia.  

UWAGA! Naciśnięcie jednego z przełączników wyposażenia prawym przyciskiem myszki spowoduje 
wyświetlanie w tabeli tylko wskazanej kategorii wyposażenia. 

 – panel wyszukiwania – ułatwia odszukanie pożądanego elementu. Program 
przeszukuje kolumny numerów jak i nazwy elementu. Użytkownik może więc wpisać w 
polu edycyjnym panelu zarówno numer (fragment numeru) jak i nazwę (część nazwy) 
szukanego elementu. 

 – zaznaczanie/odznaczanie pozycji. 

 

 suma wartości elementów wyposażenia dodatkowego  pomniejszona o wartość 
elementów wyposażenia brakującego .  

 - fragment INSTRUKCJI OKREŚLANIA WARTOŚCI POJAZDÓW Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego nr 1/2005,  
dotyczący obiektu, przy którym znajduje się przycisk. 

 

– powrót do edycji strony drugiej wyceny wartości wybranego pojazdu w oknie [A2] 
Informacje dodatkowe (patrz rozdział 4.4). 
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5 WYCENA WARTOŚCI POJAZDU USZKODZONEGO 

5.1 WSTĘP 

WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ POJAZDU USZKODZONEGO nazywana jest wartość rynkowa pojazdu, który 
został uszkodzony w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia i przeznaczony do sprzedaży w 
stanie kompletnym. 

Szkodą całkowitą nazywa się różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym (przed 
wypadkiem) a wartością pojazdu uszkodzonego po wypadku, określaną na termin rozliczenia szkody. 

Wycenę wartości pojazdu uszkodzonego sporządza się dla pojazdów uszkodzonych, których koszt naprawy 
jest wysoki i stanowi znaczny procent w stosunku do wartości pojazdu nieuszkodzonego (zwykle powyżej 
70%). 

Do wyceny wartości pojazdu uszkodzonego niezbędne jest wyliczenie wartości pojazdu przed szkodą. 
Podstawą tego wyliczenia stanowi, ustalona przez program, wartość rynkowa brutto na dzień wyliczenia 
wartości pojazdu uszkodzonego. Może jednak zaistnieć sytuacja, że do wyliczenia wartości pojazdu przed 
szkodą będzie uwzględniony krótszy okres jego użytkowania w oparciu o kryterium daty szkody. W takim 
przypadku wartość rynkowa pojazdu wyliczona w ramach wyceny, może być wyższa od wartości wyliczonej 
w celu wyznaczenia wartości pojazdu uszkodzonego. 

5.2 [N] NAPRAWA 

 Rys.  5-1 

Wybór rodzaju naprawy 

Okno umożliwia edycję i przetwarzanie informacji związanych z naprawami pojazdu. Wskazania kosztorysu, 
którego parametry mają być aktywnie analizowane lub modyfikowane dokonuje się naciskając jeden z 
przycisków: 

 

Wciśnięty przycisk oraz kolor tła określa, z którą szkodą związane są podświetlone dane: 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do całkowitego kosztu naprawy pojazdu 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do szkody wcześniejszej. 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do naprawy koniecznej. 
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Dane o każdej z napraw mogą być wprowadzone ręcznie, wprowadzone za pośrednictwem okna 
pomocniczego kosztorysu lub importowane z kalkulacji Audatex. 

Koszt naprawy NETTO wg kalkulacji 

Sekcja zawiera składniki kalkulacji związanej z aktywnym kosztorysem. 

Części zamienne 

 

– zastosowane w kalkulacji urealnienie cen części oryginalnych oraz części 
innych producentów (zamienników). 

 
– sumaryczna wartość części zamiennych. 

 
– sumaryczna wartość zamienników. 

 
– materiały drobne (normalia). 

 
– sumaryczna wartość amortyzacji zadanej indywidualnie dla poszczególnych 

części. 

 
– wartość amortyzacji zadanej indywidualnie dla poszczególnych zamienników. 

Uwaga!   
Wyciśnięty przycisk  oznacza, że wartości w polach są wyliczone z uwzględnieniem amortyzacji / 
urealnienia.  
Wciśnięty przycisk  oznacza, że w polach znajdują się wartości nie zawierające amortyzacji / 
urealnienia.  

Naprawa blacharska 

 
– zastosowana stawka za roboczogodzinę robocizny blacharskiej. 

 
– wartość robocizny blacharskiej. 

 
– wartość robocizny związanej z pracami dodatkowymi (np. konserwacją). 

 
– wartość materiałów związanych z pracami dodatkowymi. 

Naprawa lakiernicza 

 
– zastosowana stawka za roboczogodzinę robocizny lakierniczej. 

 
– wartość robocizny lakierniczej bez uwzględnienia NZS / amortyzacji. 

 
– wartość amortyzacji lakierowania przypadająca na robociznę. 

 
– wartość materiału lakierniczego. 

 
– wartość amortyzacji lakierowania przypadająca na materiał lakierniczy. 

Uwaga!   
Wyciśnięty przycisk  oznacza, że w koszcie materiału lakierniczego oraz jego amortyzacji 
uwzględniono współczynnik korekty.  
Wciśnięty przycisk  oznacza, w koszcie materiału lakierniczego oraz jego amortyzacji pominięto 
współczynnik korekty.  

 
– współczynnik korekty materiału lakierniczego. 

Razem NETTO 

 

– łączna wartość kosztorysu w cenach NETTO. 

 
– przycisk usuwa dane dotyczące naprawy niezależnie od sposobu ich wprowadzenia. Jeżeli dane 

pochodzą z dołączonej do wyceny kalkulacji lub z kosztorysu to użycie tej opcji powoduje jedynie 
wyczyszczenie danych na stronie [N] Naprawa i tym samym nie uwzględnianie ich w wycenie. 
Zarówno dołączona kalkulacja Audatex jak i wprowadzone przez użytkownika dane w oknie 
Kosztorysu nie ulegają zmianie.. 
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Dołączanie kalkulacji 

 
– numer kalkulacji Audatex dołączonej do naprawy. 

 

– przycisk otwierający okno Transfer danych z kalkulacji Audatex (patrz rozdział 5.2.2). 

 
– przycisk umożliwiający Podgląd dołączonej kalkulacji Audatex. 

 

– przycisk otwierający okno Pomocniczy kosztorys (patrz rozdział 5.2.3). 

Jeżeli pola sekcji Koszt naprawy wg ... zostały wypełnione na podstawie dołączonej kalkulacji Audatex, bądź 
sporządzonego pomocniczego kosztorysu, wówczas uaktywni się dodatkowy przycisk [Auto] . 

 
 

– Kolor zielony sygnalizuje automatyczne wypełnienie pól sekcji Koszt naprawy wg ... 
wartościami zaimportowanymi z kalkulacji Audatex, bądź sporządzonego pomocniczego 
kosztorysu (wartości w polach nie można modyfikować). 

 
 

– przycisk czerwony sygnalizuje, że jest możliwe “ręczne” wprowadzenie lub modyfikacja 
wartości w polach. 

Podsumowanie 

Podsumowanie strony przedstawione jest w formie tabelki, w której kolejne kolumny przedstawiają docelowe 
wartości stawek i wyliczone na ich podstawie rynkowe wartości napraw dla poszczególnych wariantów 
kosztorysu. 

 – wariant kosztorysu: 

   Kosztorys urealniony – z uwzględnieniem amortyzacji/urealnienia cen części, NZS 
części, NZS lakierowania (po zaznaczeniu opcji  także z 
uwzględnieniem podatku VAT) 

   Naprawa w ASO – brutto bez urealnienia 

   Naprawy konieczne – brutto z urealnieniem cen części 

 

– urealnienie cen części oryginalnych oraz części innych producentów (zamienników). 
Sposób wypełnienia pól uzależniony jest od stanu przycisku: 

  
 
– Kolor zielony sygnalizuje automatyczne wypełnienie pól wartościami 

przeniesionymi z kosztorysu naprawy (wartości w polach nie można modyfikować). 

  
 
– przycisk czerwony sygnalizuje, że jest możliwe “ręczne” wprowadzenie lub 

modyfikacja wartości urealnienia / amortyzacji cen. 

Stawki netto za RBG [zł]: 

 – stawki blacharskie dla poszczególnych wariantów naprawy. 

 – stawki lakiernicze dla poszczególnych wariantów naprawy. 

 
– określenie źródła zastosowanych stawek za RBG: 

  
 
– Kolor zielony sygnalizuje automatyczne wypełnienie pól wartościami stawek 

przeniesionymi z kosztorysu naprawy (wartości w polach nie można modyfikować). 

  
 
– przycisk czerwony sygnalizuje, że jest możliwe indywidualne określenie wartości 

stawek. Ich zmiana dopuszczalna jest jedynie w oknie Edycja stawek za RBG 
(patrz rozdział 5.2.1) otwieranym po naciśnięciu przycisku oznaczonego 
piktogramem  . 

   – przycisk umożliwia ustawienie stanów w/w przycisków dla poszczególnych 
wariantów naprawy jako domyślnej sekwencji ustawianej następnie jednocześnie 
domyślnie dla nowo tworzonych wycen. 

   – przycisk umożliwia przywrócenie sekwencji stanów przycisków (jednocześnie dla 
wszystkich wariantów naprawy), która została ustawiona jako domyślna. 
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Koszty naprawy: 

 
– całkowity koszt naprawy - ostateczne wartości kosztorysów. 

 
– koszt naprawy pierwszej szkody. Pola tej “kolumny” są widoczne jedynie w trybie szkody 

składanej - wybór tego wariantu likwidacji dokonuje się na stronie [P]  Wartość pojazdu w 
stanie uszkodzonym - podsumowanie (patrz rozdział 5.2.3) w sekcji Zadanie. 

Dodatkowe obiekty: 

 
– przycisk uaktywnia liczenie kosztorysu urealnionego. 

 – przycisk umożliwia ustawienie stanu przycisku [Koszt. urealniony włączony/wyłączony] 
jako domyślnego przy otwieraniu kolejnej wyceny. 

Pozostałe elementy okna 

 

– przejście do strony [U]  Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3). 

 

– powrót do edycji ogumienia wybranego pojazdu na stronie [O]  Ogumienie pojazdu (patrz rozdział 
0). 

5.2.1 EDYCJA STAWEK ZA RBG 

Elementy okna przedstawione są w formie tabelki, w której kolejne kolumny przedstawiają wartości stawek w 
zależności od wariantu naprawy pojazdu.  

 – wariant naprawy pojazdu: 

   Kosztorys urealniony   

   Naprawa w ASO   

   Naprawy konieczne   

 – stawki za robociznę mechaniczną i blacharską dla poszczególnych wariantów naprawy. 

 – stawki za robociznę lakierniczą dla poszczególnych wariantów naprawy. 

Dla każdego typu naprawy stawki blacharska i lakiernicza  mogą być obsłużone przyciskami: 

 – przycisk umożliwia ustawienie aktualnych stawek blacharskiej i lakierniczej dla danego wariantu 
naprawy jako domyślnych dla nowo tworzonych wycen.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie stawek blacharskiej i lakierniczej dla danego wariantu naprawy, które 
zostały wcześniej ustawione jako domyślne. 

Przyciski i ich opis: 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna [N] Naprawa (patrz 

rozdział 5.2) bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący dokonane zmiany wartości stawek. 
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5.2.2 TRANSFER DANYCH Z KALKULACJI AUDATEX 

 
Rys.  5-2 

Okno jest podzielone na dwie części. Po lewej stronie znajdują się pola z danymi wpisanymi do wyceny, po 
prawej stronie dane z dołączonej kalkulacji Audatex. 

Dane identyfikacyjne pojazdu (ze względu na różny format baz) nie mogą być przeniesione do wyceny i są 
pokazane w celu porównania identyfikacji pojazdu w systemach INFO-EKSPERT i AUDATEX.  

Pola: Numer kalkulacji] i Sygnatura akt są przenoszone z kalkulacji Audatex o ile użytkownik zaznaczy 
docelowe miejsce, gdzie mają być przepisane tzn. do numeru wyceny, numeru szkody bądź sygnatury akt. 
Zaznaczenia dokonuje się znacznikami zaznaczenia  po lewej stronie okna. 

Przy tych jak i przy pozostałych polach, na środku okna znajdują się przyciski. Wciskając je można określić, 
które informacje z kalkulacji Audatex mają zostać przeniesione do wyceny  

Otwieranie kalkulacji 

 
– <F3> - uruchamia okno Otwieranie kalkulacji Audatex (patrz rozdział 2.4.1), które 

umożliwia wybór oraz dołączenie do wyceny konkretnej kalkulacji. 

 

Przenoszenie danych z kalkulacji: 

 – kolor czerwony przycisku sygnalizuje, że dane z prawej strony przycisku zaimportowane z kalkulacji 
Audatex nie zostaną przeniesione do wyceny, jak również to, że dane z prawej i z lewej strony 
przycisku są różne. 

 – kolor zielony przycisku sygnalizuje, że po późniejszym wybraniu opcji [F9 - Wstaw], dane z prawej 
strony przycisku zaimportowane z kalkulacji Audatex zostaną przeniesione do wyceny. 

 – brak koloru na przycisku sygnalizuje, że dane z prawej strony zaimportowane z kalkulacji Audatex są 
identyczne z danymi w wycenie widocznymi po lewej stronie przycisku. 
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 UWAGA !!! - po wybraniu opcji [F9 - Wstaw], pomimo prawidłowego przeniesienia obrazu uszkodzeń, 
odpowiadający im przycisk przybiera zawsze kolor czerwony.  
Dane dotyczące obrazu uszkodzeń zaimportowane z kalkulacji Audatex zostaną przeniesione na stronę 
[U] Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3). Elementy uszkodzone nie uwzględnione przy budowie 
obrazu uszkodzeń będą widoczne na tej stronie po wybraniu przycisku [F3 - Elementy nie 
uwzględnione]., 

 Na podstawie oznaczeń rodzaju lakieru przyjętych w systemie AUDATEX program System INFO-
EKSPERT wyświetla informację o rodzaju lakieru w polu ‘Typ lakieru’, a następnie przenosi ją na stronę 
[I] Dane identyfikacyjne pojazdu (patrz rozdział 3.4) do pola ‘Typ powłoki lakierowej’.  
UWAGA!!! Ze względu na niejednoznaczności występujące w symbolach lakieru w systemie AUDATEX 
przeniesienie nie jest do końca precyzyjne, 

 przycisk oznaczony ikoną  umożliwia zmianę kolejności imienia i nazwiska właściciela pojazdu 
przed dokonaniem transferu tych danych do Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. 

Pozostałe przyciski i ich opis 

 
– <F4> - podgląd pliku wydruku dołączonej kalkulacji Audatex. 

 
– <F6> - zaznaczenie wszystkich pozycji. 

 
– <F8> - usunięcie dołączonej kalkulacji Audatex. 

 
– <F9> - wstawienie zaznaczonych pól do wyceny. 

 

 <F11> -wstawienie do Dokumentacji fotograficznej zdjęć pobranych wraz z kalkulacją z 
serwera systemu Audanet 

 
– <F10> - zamknięcie okna. 

5.2.3 TRANSFER DANYCH Z KALKULACJI DAT 

 
Rys.  5-3 
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Okno jest podzielone na dwie części. Po lewej stronie znajdują się pola z danymi wpisanymi do wyceny, po 
prawej stronie dane z dołączonej kalkulacji DAT. 

Dane identyfikacyjne pojazdu (ze względu na różny format baz) nie mogą być przeniesione do wyceny i są 
pokazane w celu porównania identyfikacji pojazdu w systemach INFO-EKSPERT i DAT.  

Pola: Numer kalkulacji] i Sygnatura akt są przenoszone z kalkulacji DAT o ile użytkownik zaznaczy 
docelowe miejsce, gdzie mają być przepisane tzn. do numeru wyceny, numeru szkody bądź sygnatury akt. 
Zaznaczenia dokonuje się znacznikami zaznaczenia  po lewej stronie okna. 

Przy tych jak i przy pozostałych polach, na środku okna znajdują się przyciski. Wciskając je można określić, 
które informacje z kalkulacji DAT mają zostać przeniesione do wyceny  

Otwieranie kalkulacji 

 – pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu 
zawierającego kalkulacje naprawy wykonane programem 
DAT. Program domyślnie podaje katalog, który był 
wykorzystywany podczas poprzedniego uruchomienia 
Systemu INFO-EKSPERT. Ścieżkę dostępu można wpisać 
ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć 
przycisku  znajdującego się po prawej stronie pola. 
Przycisk v otwiera standardowe okno systemu windows 
Katalog systemu DAT. 

 

– informacja w polu oznacza datę najstarszej kalkulacji, która zostanie umieszczona na 
liście w oknie Wybór kalkulacji DAT . Edycja daty odbywa się w oknie Wprowadź datę 

(patrz rozdział 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po kliknięciu myszą na strzałkę  po 
prawej stronie pola.   
UWAGA! Data jest przez program zapamiętywana jako liczba dni (od dnia ‘daty’ do ‘dziś’). 
Domyślnym okresem jest wartość trzydziestu dni - oznacza to, że przy takim ustawieniu 
program będzie umieszczał na liście tylko kalkulacje wykonane do miesiąca wstecz. 
Wprowadzając własną datę użytkownik zadaje tym samym inny okres filtrowania. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanej daty, jako wartości domyślnej liczby 
ostatnich dni, w których wykonane zostały kalkulacje DAT. Przy otwieraniu nowej 
wyceny wartość ta przeliczona na nową datę zostanie automatycznie wpisana w polu. 
Jeżeli zaś pole to będzie puste, po naciśnięciu przycisku i zatwierdzeniu 
wyświetlonego na ekranie komunikatu do wybranego pola nie będzie przypisana żadna 
domyślna wartość określająca okres filtrowania kalkulacji. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie ustawionej uprzednio jako wartości domyślnej - 
liczby ostatnich dni, w których wykonane zostały kalkulacje DAT. Przycisk działa tylko 
wtedy, gdy uprzednio została do danego pola przypisane jakaś domyślna wartość. 

 
– <Ctrl + F2> – otwiera okno Logowania do serwera DAT i umożliwia dostęp do, zapisanej 

na koncie użytkownika, listy kalkulacji napraw wykonanych w systemie DAT. 

 
– <Ctrl + F3> – otwiera okno z zapisaną lokalnie, listą kalkulacji napraw wykonanych w 

systemie DAT i umożliwia wybór jednej z nich. Zasady obsługi tego okna opisano na 
stronie Wybór z listy (patrz rozdział 3.14.8). Jeżeli wcześniej nie została wskazana 
żadna lokalizacja katalogu z kalkulacjami napraw wykonanymi w systemie DAT, program 
najpierw otworzy standardowe okno systemu Windows, w którym należy wskazać 
właściwy katalog. 

Przenoszenie danych z kalkulacji: 

 – kolor czerwony przycisku sygnalizuje, że dane z prawej strony przycisku zaimportowane z kalkulacji 
DAT nie zostaną przeniesione do wyceny, jak również to, że dane z prawej i z lewej strony przycisku 
są różne. 

 – kolor zielony przycisku sygnalizuje, że po późniejszym wybraniu opcji [F9 - Wstaw], dane z prawej 
strony przycisku zaimportowane z kalkulacji DAT zostaną przeniesione do wyceny. 

 – brak koloru na przycisku sygnalizuje, że dane z prawej strony zaimportowane z kalkulacji DAT są 
identyczne z danymi w wycenie widocznymi po lewej stronie przycisku. 

 UWAGA !!! - po wybraniu opcji [F9 - Wstaw], pomimo prawidłowego przeniesienia obrazu uszkodzeń, 
odpowiadający im przycisk przybiera zawsze kolor czerwony.  
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Dane dotyczące obrazu uszkodzeń zaimportowane z kalkulacji DAT zostaną przeniesione na stronę [U] 
Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3). Elementy uszkodzone nie uwzględnione przy budowie 
obrazu uszkodzeń będą widoczne na tej stronie po wybraniu przycisku [F3 - Elementy nie 
uwzględnione]., 

Pozostałe przyciski i ich opis 

 
– <F4> - podgląd pliku wydruku dołączonej kalkulacji DAT. 

 
– <F5> - podgląd pliku wydruku kalkulacji zoptymalizowanej. 

 
– <F6> - zaznaczenie wszystkich pozycji. 

 
– <F8> - usunięcie dołączonej kalkulacji DAT. 

 
– <F9> - wstawienie zaznaczonych pól do wyceny. 

 
– <F10> - zamknięcie okna. 

 

5.2.4 POMOCNICZY KOSZTORYS 

 Rys.  5-4 

Parametry kosztorysu 

Materiały drobne: 

 
– wartość materiałów drobnych użytych do naprawy pojazdu w stosunku do kosztów 

części zamiennych razem. 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanego procentu, jako wartości domyślnej 
stosunku kosztów materiałów drobnych do kosztów części zamiennych razem. 
Przy otwieraniu nowej wyceny wartość ta zostanie automatycznie wpisana w 
tym polu. Jeżeli zaś pole to będzie puste, po naciśnięciu przycisku i 
zatwierdzeniu wyświetlonego na ekranie komunikatu do wybranego pola nie 
będzie przypisana żadna domyślna wartość.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie ustawionej uprzednio jako wartości 
domyślnej - procentu będącego stosunkiem kosztów materiałów drobnych do 
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kosztów części zamiennych razem. Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio 
została do danego pola przypisane jakaś domyślna wartość. 

 
– wartość materiałów drobnych. 

Stawki netto za RBG: 

 
– ustawienie przycisku w pozycji [Wył.] umożliwia wyłączenie automatycznego 

wyliczania kosztu robocizny blacharskiej i lakierniczej, co może być przydatne 
przy sporządzaniu przy pomocy tego okna oceny technicznej pojazdu. 

 
– stawka blacharska za roboczogodzinę w złotych. 

 
– stawka lakiernicza za roboczogodzinę w złotych. 

Robocizna - ustawienia: 

 
– liczba jednostek czasowych [JC] na jedną roboczogodzinę 

 – przycisk umożliwia ustawienie zadanej liczby jednostek czasowych, jako 
wartości domyślnej. Przy otwieraniu nowej wyceny wartość ta zostanie 
automatycznie wstawiona do pola. 

 
– wybór jednostki pracochłonności. 

 – przycisk umożliwia ustawienie wybranej jednostki jako domyślnej dla 
kolejnych tworzonych wycen. 

 

– otwiera okno Edycji pracochłonności napraw blacharskich (patrz rozdział 
5.2.4.1) w zależności od stopnia uszkodzenia pojazdu 

Lakierowanie: 

 
– łączna wartość materiałów lakierniczych w złotych. 

 
– zadany globalnie współczynnik amortyzacji lakierowania. 

Współczynnik urealnienia cen części: 

 
– przyjęty współczynnik amortyzacji dla części zamiennych. W przypadku 

kosztorysu związanego z korektą z tytułu napraw koniecznych współczynnik 
ten może być wyliczany automatycznie (wciśnięty przycisk [Auto]). Wtedy 
jego wartość jest równa stosunkowi wartości bazowej wycenianego pojazdu 
do wartości bazowej takiego samego pojazdu w stanie nowym, jednak nie 
mniej niż 0,3. 

Koszty pozostałe: 

 
– wartość innych materiałów w złotych (np. do wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego). 

 
– dodatkowa praca wyrażona ilością jednostek czasowych [JC] lub [RBG] (np. 

związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego). 

 

 
– komentarz pojawiający się na wydruku pomocniczego kosztorysu 

naprawy. 

Opis kolumn tabeli 

 – liczba porządkowa wierszy tabeli. 

 – kod części/operacji nadany przez INFO-EKSPERT. 

 – kod części/operacji użytkownika. 
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 – pełna nazwa części/operacji. 

Prace mech. / blacharskie 

 – symbol operacji. Symbole predefiniowane to: 

 – jako symbol wymiany części. 

 – jako symbol naprawy części. 

 – cena netto części w stanie nowym użytej do naprawy 

 – NZS - wskaźnik amortyzacji części związany z jej uszkodzeniem, nie pełną 
funkcjonalnością lub ponadstandardowym zużyciem. 

 – pole powierzchni uszkodzenia. 

 – stopień uszkodzenia powierzchni. 

 – liczba jednostek czasowych [JC] lub [RBG] związanych z operacją naprawczą. 

Lakierowanie 

 – symbol operacji lakierowania. Predefiniowane oznaczenie to  . 

 – liczba jednostek czasowych [JC] lub [RBG] związanych z lakierowaniem. 

 – wartość materiałów lakierniczych w złotych. 

 – amortyzacja wartości lakierowania dla danej części 

 – podsumowanie dla danej pozycji kosztorysu 

Opis obiektów dolnego panelu okna 

Część / operacja: 

 
– <F2> - wstawienie nowej pozycji do tabeli. Naciśnięcie dodatkowego przycisku oznaczonego 

piktogramem  <F12> umożliwia wstawienie nowej pozycji wprost z [Bazy nazw części i 
operacji] . Zasady obsługi tej bazy opisano na stronie Bazy nazw części i operacji (patrz 
rozdział 5.2.4.3). 

 
– <F8> - usunięcie wskazanej pozycji z tabeli. 

Kosztorys: 

 
– <F3> - przenumerowanie wszystkich wierszy tabeli 

 
– <F4> - przycisk otwiera okno Rodzajów operacji (patrz rozdział 5.2.4.2). 

 
– <F6> - wstawienie wartości ujętych w kosztorysie do wyceny. 

 
– <F9> - usunięcie wszystkich danych wpisanych w pola okna kosztorysu. 

 
– <F10> - zamyka okno. 

Pozostałe obiekty: 

 

– łączna wartość netto kosztorysu. 
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5.2.4.1 Pracochłonność napraw blacharskich 

 Rys.  5-5 

Okno umożliwia edycję pracochłonności napraw w zależności od stopnia uszkodzenia powierzchni. 
Pracochłonność określona jest jako ilość jednostek czasowych (JC) lub roboczogodzin (RBG) niezbędnych 
do naprawy jednostki uszkodzonej powierzchni przy zadanym stopniu uszkodzenia. Wyboru jednostki 
robocizny JC/RBG dokonuje się w sekcji Robocizna - ustawienia w oknie Kosztorysu pomocniczego (patrz 
rozdział 5.2.3). 

Przypisane do poszczególnych stopni uszkodzenia wartości pracochłonności mogą być zapamiętane w 
Ustawieniach użytkownika (patrz rozdział 6.2.3):  

 – przycisk umożliwia ustawienie pracochłonności napraw jako domyślnej sekwencji wartości dla 
kolejnych tworzonych wycen.  

 – przycisk umożliwia przywrócenie zapamiętanych jako domyślnych, pracochłonności napraw. 

Pozostałe przyciski i ich opis: 

 – <Esc> - przycisk umożliwiający rezygnację z edycji i powrót do okna Pomocniczy kosztorys 

(patrz rozdział 5.2.3) bez wprowadzania zmian 

 – <F10> - przycisk akceptujący wprowadzone pracochłonności napraw. 

5.2.4.2 Rodzaje operacji 

 Rys.  5-6 

Opis tabeli operacji blacharsko-mechanicznych: 

 
– symbol operacji. 

 
– pełna nazwa operacji. 

 
– “sposób działania” danej operacji:  

W – kwalifikacja do wymiany  
N  – kwalifikacja do naprawy. 
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– <F3> – umożliwia dodanie kolejnej pozycji za pośrednictwem okienka Podaj 

parametry nowej operacji. 

 
– <F4> – umożliwia Edycję parametrów operacji zdefiniowanej wcześniej przez 

użytkownika i wskazanej w tabeli. 

 
– <F5> – usuwa wskazaną operację z tabeli. 

Opis tabeli operacji lakierniczej: 

 
– Symbol operacji. 

 
– pełna nazwa operacji. 

 
– “sposób działania” danej operacji:  

L - kwalifikacja do lakierowania. 

 
– <F6> – umożliwia dodanie kolejnej pozycji za pośrednictwem okienka Podaj 

parametry nowej operacji. 

 
– <F7> – umożliwia Edycję parametrów operacji zdefiniowanej wcześniej przez 

użytkownika i wskazanej w tabeli. 

 
– <F8> – usuwa wskazaną operację z tabeli. 

 

 
– <F10> – zamyka okno. 

5.2.4.3 Baza nazw części i operacji 

W program wbudowano okna pozwalające na zapisywanie i późniejsze wykorzystanie informacji, które mogą 
powtarzać się w różnych wycenach. Ogólne zasady ich obsługi opisano na stronie Obsługa wspólnych baz 
(patrz rozdział 3.14.3).  

W oknie Bazy nazw części i operacji wszystkie pozycje muszą być identyfikowane poprzez co najmniej 
jeden z kodów znajdujących się w początkowych kolumnach tabeli: 

 

– Kod Info-Ekspert nadawany elementom tworzonym automatycznie przez program i 
zapewniające powiązanie z Obrazem uszkodzeń pojazdu (patrz rozdział 5.3) oraz 

 

– Kod użytkownika - nadawany nowo tworzonym pozycjom w tabeli części / operacji. 
Może być także dopisywany do pozycji tworzonych automatycznie przez program. 

Kody te mogą służyć do szybkiego wstawiania pozycji w oknie pomocniczego kosztorysu - wpisanie 
kodu w wierszu kosztorysu powoduje automatyczne wstawienie nazwy elementu 

Na podstawie obecności kodów tabela może być filtrowana: 

- wciśnięty przycisk [K.IE] powoduje, że widoczne są elementy pojazdu posiadające 
kod Info-Ekspert. Wciśnięty przycisk [K.Użyt.] powoduje, że widoczne są 

części/operacje wprowadzone przez użytkownika i części z listy tworzonej automatycznie, którym nadano 
kod użytkownika. 
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5.3  [U] OBRAZ USZKODZEŃ 

 Rys.  5-7 

Wstęp 

Budowany na tej stronie obraz uszkodzeń pojazdu jest wstępem do wyceny wartości pojazdu uszkodzonego 
metodą stopnia uszkodzenia. Program po naciśnięciu przycisku [F4 - Buduj zespoły] tworzy tabelę 
procentowych udziałów głównych zespołów w wartości rynkowej pojazdu sprawnego i nieuszkodzonego. 
Podstawą dla zbudowania procentowej struktury wartości danego zespołu jest analiza kwotowego udziału 
tego zespołu w stosunku do ceny współczesnego i typowego pojazdu. Na określenie procentowych udziałów 
zespołów wpływ ma także ich kompletacja oraz rozwiązania techniczne. Dotyczy to szczególnie 
wyposażenia nadwozia lub kabiny, które w poszczególnych modelach pojazdu może być bardzo 
zróżnicowane. Dla poprawności wyceny wymagane jest, by przed przystąpieniem do określenia wartości 

Obraz uszkodzeń   
Podstawą do określania wartości pojazdu uszkodzonego w tej metodzie jest oszacowanie stopnia uszkodzenia pojazdu oraz 
określenie realnej wartości jego nieuszkodzonej części. Wyjściowym elementem wyceny tą metodą jest podział 

kompletnego pojazdu na główne jego zespoły i określenie procentowego udziału głównych zespołów w wartości pojazdu. Udziały 
poszczególnych zespołów w wartości pojazdu są uzależnione od rozwiązań konstrukcyjnych pojazdu (np.: samochód dwudrzwiowy, 
kombi lub kabriolet; z napędem na koła przednie lub tylne itp.), rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych zespołów (np. skrzynia 
biegów manualna lub automatyczna) oraz wersji jakościowych pojazdu (np. bogate wyposażenie nadwozia).   
Dla wszystkich grup pojazdów w zakresie typowych rozwiązań konstrukcyjnych zostały opracowane uproszczone tabele 
procentowych udziałów zespołów w wartości pojazdu. Tabele z danymi dla podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów 
zestawiono w Załączniku nr 2 do Instrukcji. Zasady podziału kompletnych pojazdów na ich główne zespoły, z określeniem 
kompletacji tych zespołów, określa Załącznik nr 3 do Instrukcji. Zasady podziału pojazdów na zespoły oraz procentowe struktury 
głównych zespołów pojazdów mogą ulegać zmianom wynikającym z wprowadzanych modyfikacji w konstrukcji pojazdów ich 
zespołów oraz wyposażenia. Aktualizację zasad kompletacji oraz tabel procentowych udziałów zespołów i ich dalsze 
uszczegóławianie w podziale na elementy zespołów powierza się Spółce INFO EKSPERT.   
W programie komputerowym wybór modelu i rocznika pojazdu oraz określenie jego kompletacji umożliwia zbudowanie tabeli 
procentowych udziałów zespołów optymalnie odpowiadającej temu pojazdowi. Dla pojazdu typowego, lecz użytkowanego w Polsce 
w niewielkiej liczbie, który nie występuje w bazie danych programu komputerowego, konieczny jest wybór z bazy pojazdu 
wzorcowego, posiadającego podobną strukturę udziału zespołów w wartości pojazdu oraz uzupełnienie jego opisu technicznego i 
kompletacji o niezbędne brakujące dane. 
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pojazdu uszkodzonego, szczegółowo opisać stan wyposażenia tego pojazdu (strona [W] Wyposażenie 
pojazdu – rozdział 3.7). Niezależnie jednak od powyższych ustaleń może zaistnieć konieczność zbudowania 
struktury procentowego udziału zespołów odmiennej od tej, jak jest proponowana przez program. 
Wymuszone jest to zazwyczaj specyfiką wycenianego pojazdu, na którą wpływa: uboga kompletacja, proste 
lub nietypowe rozwiązania techniczne niektórych zespołów itp. W takich sytuacjach należy przeprowadzić 
korektę proponowanej struktury procentowej zespołów pojazdu. Aby to wykonać dla pojazdu, dla którego 
aktywna jest tabela elementów, trzeba przy otwieraniu wyceny wybrać z menu opcję Nowa >Na podstawie 
modelu z bazy, co spowoduje, że na stronie U będzie dostępny przycisk  
[F8 - Same zespoły]. Jego naciśnięcie usunie tabelę elementów i tym samym umożliwi edycję udziałów 
procentowych zespołów. 

W przypadku wyceny samochodów osobowych i terenowych okno podzielone jest na dwa panele. W górnym 
umieszczone są nazwy zespołów pojazdu i ich procentowy udział w wartości całego pojazdu. Po 
zaznaczeniu kursorem myszy wybranego zespołu, w dolnym panelu pojawią się elementy wchodzące w 
skład tego zespołu oraz ich procentowe udziały w jego wartości. Jeżeli do wyceny zostanie wybrany rodzaj 
pojazdu inny niż osobowy w oknie zostaną wyświetlone tylko nazwy zespołów bez wyszczególnienia 
elementów, wchodzących w ich skład. 

Opis kolumn tabeli zespołów 

 – nazwy zespołów pojazdu. 

 

– procentowe udziały wartości zespołów w wartości całego pojazdu. 

 – nagłówek kolumn dla całkowitych uszkodzeń pojazdu. 

 – nagłówek kolumn dla łącznych uszkodzeń pojazdu (tryb szkody składanej). 

 – nagłówek kolumn dla uszkodzeń powstałych podczas wcześniejszej szkody. 

 – procenty zniszczenia zespołów wyliczane automatycznie przez program na 
podstawie listy elementów zaznaczonych do wymiany lub do naprawy. 

 – procentowe powiększenie zniszczenia zespołów. Wyceniający w 
uzasadnionych przypadkach może zwiększyć (do 20%) stopień zniszczenia 
zespołu w stosunku do wartości wyliczonej przez program.   
Uwaga! Zwiększenie ma charakter procentowy. Oznacza to, że jeżeli zespół 
jest zniszczony w 40% to zadanie 20% powiększenia zniszczenia da w efekcie 
48% zniszczenia zespołu. 

 

– wartości pozostałości zespołów po uwzględnieniu ich całkowitego stopnia 
zniszczenia. Na podstawie łącznej wartości pozostałości zespołów program 
określa Stopień uszkodzenia pojazdu. 

Stopka tabeli 

 – miara uszkodzenia pojazdu wyliczana oddzielnie dla szkody całkowitej jak i dla 
szkody pierwszej na podstawie wzoru: 

W

RW
x


  

gdzie: x – stopień uszkodzenia pojazdu,   
W – wartość rynkowa pojazdu przed szkodą,  
R – wstępna wartość głównych zespołów 

 

Kolumny tabeli opisujące uszkodzenia powstałe podczas pierwszej szkody są widoczne o ile na stronie 
[P] Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym - podsumowanie w sekcji Zadanie (patrz rozdział 5.4) 
wybrano ‘Określenie wartości szkody całkowitej w ramach szkody składanej’. 

Zmiana aktywnego wiersza w tabeli zespołów powoduje automatyczne odświeżenie informacji w tabeli 
elementów. 
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Opis kolumn tabeli elementów 

Tablica elementów pojawia się tylko wtedy, gdy do wyceny zostanie wybrany samochód osobowy. 

 – nazwy elementów zespołu wskazywanego w tabeli górnej. 

 
– procentowe udziały wartości elementów w wartości zespołu. 

 – nagłówek kolumn dla całkowitych uszkodzeń pojazdu. 

 – nagłówek kolumn dla łącznych uszkodzeń pojazdu (tryb szkody składanej). 

 – nagłówek kolumn dla uszkodzeń powstałych podczas wcześniejszej szkody. 

 – w kolumnach tych wskazuje się czy: 

  – <N> – dany element kwalifikuje się do naprawy 

  – <W> – dany element kwalifikuje się do wymiany 

  – <B> – danego elementu brakuje w pojeździe 

  – <spacja> – usuwa zaznaczenie 

 Przyjmuje się 50% zniszczenia dla elementu do naprawy i 100% zniszczenia 
dla elementu do wymiany lub elementu brakującego. Jeżeli dany element jest 
pojedynczy (np. pokrywa przednia) jego status określa się w kolumnie lewa. 
Jeżeli jest podwójny (np. błotnik przedni) określenia statusu dokonuje się w obu 
kolumnach jednocześnie: lewa i prawa. 

Opis przycisków i pozostałych pól 

 
– <F4> – [Buduj zespoły] przycisk uruchamiający tworzenie tabel zespołów i elementów. 

Jeżeli tabele zostały wcześniej zbudowane to przebudowa (ponowne kliknięcie na 
przycisk) spowoduje usuniecie wszystkich informacji naniesionych przez wyceniającego. 

 
– <F3> – [Elementy nie uwzględnione] lista elementów, które nie zostały uwzględnione 

przy budowie obrazu uszkodzeń na podstawie kalkulacji Audatex. Z reguły większość 
pozycji na tej liście to elementy drobne, nie mające odpowiedników w tabeli elementów. 
Mogą też pojawić się pozycje istotne, ale odpowiadające im elementy z tabeli są już 
zaznaczone do naprawy bądź wymiany. Jeżeli natomiast jakiś element w tabeli nie został 
wskazany do naprawy bądź wymiany, a jego odpowiednik znajduje się na liście, należy 
ten element "ręcznie" zakwalifikować do naprawy lub wymiany. 

 
– przycisk staje się aktywny po zbudowaniu zespołów za pomocą przycisku [F4 - Buduj z.] 

Jego działanie polega na zaznaczeniu wszystkich pozycji w tabeli zespołów jako 
całkowicie zniszczonych (100%). Operacja ta poprzedzona jest stosownym pytaniem o jej 
potwierdzenie.   
Jeżeli na stronie znajduje się również tabela elementów wówczas naciśnięcie przycisku 
otworzy okienko Zaznacz zespoły (patrz rozdział 5.3.1.2). Użytkownik może w nim 
zaznaczyć te zespoły w wycenianym pojeździe, których wszystkie elementy (bądź 
większość) podlegają wymianie. Jest to przydatne przy bardzo dużej skali uszkodzeń 
pojazdu (np. pożar). W takiej sytuacji szybciej jest zaznaczyć wszystko do wymiany, a 
następnie odznaczyć elementy nieuszkodzone. 

 
– <F8> –  – [Same zespoły] usuwa tabelę elementów. Udziały i stopnie zniszczenia 

zespołów, w wyniku tej operacji, nie ulegają zmianom; jednakże dzięki jednoczesnemu 
uaktywnieniu się przycisku <F9>, możliwa jest “ręczna” modyfikacja wartości udziałów 
zespołów. Przywrócenie tabeli elementów i pierwotnych wartości w tabeli zespołów 
odbywa się przy pomocy przycisku [F4 - Buduj zespoły]. 

 
– <F9> –  – przycisk otwiera okienko pełnej Edycji zespołów pojazdu (patrz rozdział 

5.3.1.1), w którym możliwa jest dowolna zmiana ilości zespołów, ich nazw oraz udziałów 
procentowych w wartości całego pojazdu. Konsekwencją tego jest “zerwanie” powiązań 
pomiędzy wprowadzanymi w innych oknach danymi o kompletacji pojazdu, a udziałami 
procentowymi zespołów. Dla samochodów osobowych okno to jest dostępne po 
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usunięciu tabeli elementów (przycisk [F8 - Same zespoły]).   
Przywrócenie procentowych udziałów zespołów dopasowanych do bieżącej kompletacji 
pojazdu następuje poprzez naciśnięcie przycisku [F4 - Buduj zespoły]. 

 

 
– przejście do okna [P] Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym – podsumowanie 

(patrz rozdział 5.4). 

 
– przejście do okna [N] Naprawa (patrz rozdział 5.2). 

5.3.1.1 Edycja zespołów pojazdu 

 Rys.  5-8 

Okno pozwala na pełną edycję zespołów pojazdu, w tym dowolną zmianę ilości zespołów, ich nazw oraz 
udziałów procentowych w wartości całego pojazdu. Konsekwencją tego jest “zerwanie” powiązań pomiędzy 
wprowadzanymi w innych oknach danymi o kompletacji pojazdu, a udziałami procentowymi zespołów.  

Przywrócenie procentowych udziałów zespołów dopasowanych do bieżącej kompletacji pojazdu następuje 
poprzez naciśnięcie przycisku [F4 - Buduj zespoły] w oknie [U] Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3). 

Opis kolumn tabeli: 

 – nazwy zespołów pojazdu. 

 

– procentowe udziały wartości zespołów w wartości całego pojazdu. 

Stopka tabeli 

 
– suma procentowych udziałów zespołów pojazdu - pełni funkcję kontrolną. Po 

ewentualnych zmianach jej wartość może być różna od 100%.  
Po zatwierdzeniu zmian program proporcjonalnie modyfikuje udziały wszystkich 
zespołów (do sumarycznej wartości 100) i wstawia je do tabeli zespołów w 
oknie [U] Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3). 

Pozostałe obiekty i ich opis: 

 
– <F6> – przycisk dodaje nową pozycję do tabeli zespołów. 

 
– <F8> – umożliwia usunięcie z tabeli wskazanego zespołu. 

 
– <Esc> – powoduje przejście do okna nadrzędnego bez dokonania zmian w ustawieniach. 

 
– <F10> – zatwierdza dokonane zmiany i powoduje przejście do okna nadrzędnego. 
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5.3.1.2 Zaznacz zespoły 

 Rys.  5-9 

Jeżeli na stronie [U] Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3) zbudowana jest tabela elementów 
(samochody osobowe i niektóre dostawcze) wówczas Użytkownik może w niniejszym okienku zaznaczyć te 
zespoły w wycenianym pojeździe, których wszystkie elementy (bądź większość) podlegają wymianie.  
W okienku znajduje się lista zespołów pojazdu, które można znacznikiem zaznaczenia  wskazać jako  
przeznaczone do wymiany. 

Przyciski i ich opis: 

 
– przyciski odznaczenia bądź zaznaczenia wszystkich zespołów do wymiany 

 
– odwraca sposób zaznaczenia zespołów 

 
– <Esc> - anuluje dokonane w oknie operacje 

 
– <Enter> - zaznacza na stronie [U] Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3) wszystkie 

elementy wskazanych zespołów jako zakwalifikowane do wymiany. Zaznaczenie to dla 
poszczególnych elementów można potem usunąć za pomocą klawisza spacji. 

5.4 [P] WARTOŚĆ POJAZDU W STANIE USZKODZONYM - PODSUMOWANIE 

 Rys.  5-10 

Zadanie 

Sekcja Zadanie umożliwia wskazanie celu, dla którego wykonywana jest wycena wartości pojazdu 
uszkodzonego. Użytkownik ma do wyboru jedną z trzech opcji:  

 Określenie wartości pojazdu uszkodzonego  
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 Określenie różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie  

 Tryb szkody składanej  

zaznaczenie właściwej odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.  
Wartość pojazdu uszkodzonego może być szacowana:  

dla założonego wieku pojazdu jak w dniu wyceny lub   
dla założonego wieku pojazdu jak w dniu szkody.  

 

 

Szkoda składana występuje, gdy pojazd uszkodzony, przed dokonaniem naprawy, ulega kolejnemu 
uszkodzeniu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma szkodami i może zaistnieć potrzeba oddzielnego 
określenia wartości każdej z nich. 
Wartość pierwszej szkody oblicza się tak jakby drugie uszkodzenie w ogóle nie nastąpiło. Przyjmuje się 
więc, że wartość tej szkody jest równa kosztowi naprawy związanych z tą szkodą uszkodzeń lub różnicy 
wartości pojazdu (sprawnego) przed szkodą i wartości pojazdu uszkodzonego w stanie jak po pierwszej 
szkodzie. 
Strefy uszkodzeń obydwu szkód mogą się na siebie nakładać, może także występować sytuacja, że po 
pierwszej szkodzie naprawa była ekonomicznie uzasadniona, a po drugiej mamy do czynienia ze szkodą 
całkowitą. W związku z powyższym drugiej szkody nie można rozpatrywać w oderwaniu od stanu pojazdu po 
pierwszej szkodzie. Właściwy tryb postępowania polega na określeniu wartości szkody łącznej ( po obydwu 
uszkodzeniach ) i odjęciu od uzyskanego wyniku  wartości wcześniejszej szkody. 
Wprowadzony do Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT tryb szkody składanej służy do określania 
wartości drugiej (późniejszej) szkody w ramach szkody składanej. 
W trybie szkody składanej pojawiają się dodatkowe przyciski:  

 
Wciśnięty przycisk oraz kolor tła określa, z którą szkodą związane są podświetlone dane: 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do szkody łącznej 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do szkody wcześniejszej. 

Wartość pojazdu nieuszkodzonego 

zaokrąglona do pełnych 100zł wartość pojazdu, dla założonego wieku, która jest podstawą do wyliczenia 
wartości pojazdu uszkodzonego. 

Dane podstawowe 

Koszt naprawy w ASO - Pełny koszt naprawy pojazdu - bez uwzględniania urealnienia cen części i 
amortyzacji – przy zastosowaniu stawek ASO z roboczogodzinę. Koszt ten jest podstawą do określenia 
zredukowanego kosztu naprawy 
Szacunkowy koszt naprawy - Jeżeli nie zostały wprowadzone dane o naprawie pojazdu (strona N), a 
został zbudowany obraz uszkodzeń (strona U), program szacuje koszt naprawy na podstawie obrazu 
uszkodzeń i na tej podstawie określa zredukowany koszt naprawy 
Urealniony koszt naprawy -  - Minimalny koszt odbudowy pojazdu wyliczony w oparciu o urealnienia i 
stawki za roboczogodzinę zadane przez wyceniającego. 
Zredukowany koszt naprawy - koszt naprawy wyliczany na podstawie maksymalnego bądź szacunkowego 
kosztu naprawy obniżonego proporcjonalnie o wartość amortyzacji pojazdu, jak również z uwzględnieniem 
możliwej redukcji kosztów, poprzez zastosowanie tańszych części zamiennych i materiałów lakierniczych 
szczególnie w przypadku starszych pojazdów. 

Współczynniki liczbowe stosowane przy wycenie pojazdu uszkodzonego: 

 Stopień uszkodzenia - współczynnik obliczany na podstawie obrazu uszkodzeń pojazdu. Wartość tego 
współczynnika określa, jaka część pojazdu uległa zniszczeniu. 

 Współczynnik amortyzacji - stosunek wartości bazowej wycenianego pojazdu do wartości bazowej 
takiego samego pojazdu w stanie nowym. 

 Zbywalność pojazdu nowego - współczynnik określony w programie indywidualnie dla każdego 
pojazdu 
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 Współczynnik zbywalności - określony krzywą empiryczną w zależności od zbywalności pojazdu 
nowego i okresu eksploatacji. 

Wartość części nieuszkodzonych w stanie nowym - może być wpisana z “ręki” lub też wyliczona przez 
program na podstawie sumy wartości części wymienionych w oknie Części nieuszkodzone . Okno zostaje 
otwarte po naciśnięciu przycisku oznaczonego piktogramem .  
Jeżeli wartość w ramce obok przycisku została obliczona przez program - pole nie podlega “ręcznej” edycji. 
Podanie ‘wartości części nieuszkodzonych w stanie nowym’ zalecane jest w przypadku złomowania pojazdu.  

Koszty naprawy - współczynniki 

 
Współczynnik całkowitego kosztu naprawy - stosunek całkowitego kosztu naprawy do wartości rynkowej 
(lub  sumy ubezpieczenia) 
Współczynnik zredukowanego kosztu naprawy - stosunek zredukowanego kosztu naprawy do wartości 
rynkowej  (lub  sumy ubezpieczenia) 

Metody wyznaczania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym 

Metoda urealnionego kosztu naprawy - określenie wartości pojazdu uszkodzonego jako różnicy wartości 
przed szkodą i wartości urealnionego kosztu naprawy. 
Metoda zredukowanego kosztu naprawy - Określenie wartości pojazdu uszkodzonego na podstawie 
zredukowanego kosztu naprawy. 
Metoda stopnia uszkodzenia pojazdu - metoda ta ma charakter podstawowy. Opis uszkodzenia pojazdu 
(zaznaczenie elementów do naprawy i do wymiany w oknie [U] Obraz uszkodzeń – patrz rozdział 5.2.4.3), 
jest w każdym przypadku konieczny do wyznaczenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. 
Metoda odzysku części - metoda ta jest zalecana w przypadku złomowania pojazdu.  
 
Program wyznacza wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wszystkimi dostępnymi w danej chwili metodami 
i do dalszych obliczeń wybiera metodę dającą najwyższą wartość. 

Podsumowanie 

Wartości pojazdu uszkodzonego uzyskane różnymi metodami pokazane są w sekcji Metody wyznaczania 

wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. Jako ostateczna wartość pojazdu uszkodzonego jest przyjmowana 
największa z nich.  

 
– przełączanie pomiędzy trybami pracy: 

  standardowym, w którym wartość pojazdu uszkodzonego jest wyliczana przez program, a 
wyceniający dokonuje ewentualnej korekty współczynnikiem eksperckim oraz 

  trybem, w którym wyceniający samodzielnie szacuje wartość pojazdu uszkodzonego 

 

 
– wyznaczona przez program wartość pojazdu uszkodzonego jest mnożona 

przez współczynnik ekspercki. Zastosowanie różnej od jedności wartości 
tego współczynnika wymaga uzasadnienia wpisywanego w oknie Edycja 
komentarzy (patrz rozdział 3.14.1).   
Współczynnik ekspercki można również zadać pośrednio poprzez okienko 
edycyjne, które otwiera się przyciskiem (oznaczonym piktogramem  ) przy 
polu zawierającym ostateczną wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. 

  
– przycisk otwierający wspomniane okno Edycja 

komentarzy (patrz rozdział 3.14.1). 

 
– w szczególnej sytuacji wartość pojazdu może zostać oszacowana przez 

wyceniającego. Wpisanie tej wartości powoduje pominięcie wcześniejszych 
wyliczeń dokonanych w programie. 

 

– WPU na podstawie aukcji - wartość pojazdu uszkodzonego otrzymana w 
wyniku wystawienia pojazdu na aukcję. Wartość ta zastępuje w dalszych 
obliczeniach wartość oszacowaną przez program. 

 

– ostateczna wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. 
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– Wartość wcześniejszej szkody - w trybie szkody składanej jako wartość 
wcześniejszej szkody przyjmuje się różnicę pomiędzy wartością pojazdu 
przed i po szkodzie (przycisk WPU) lub wybrany koszt naprawy obliczony 
na stronie [N] Naprawa (patrz rozdział 5.2). 

Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie 

Sekcja określa wartość szkody w pojeździe. Dla szkody składanej wyliczana jest ona, jako różnica między 
wartością szkody łącznej i wartością wcześniejszej szkody. 
 

 

– powrót do strony [U] Obraz uszkodzeń (patrz rozdział 5.2.4.3). 

5.4.1.1 Części nieuszkodzone 

 Rys.  5-11 

Okno pozwala na wpisanie listy części, które można wymontować z rozbitego pojazdu. Ceny części są 
interpretowane przez program jako ceny producenta np. ustalone przy pomocy systemu AUDATEX. Jeżeli 
wyceniający posiada informację o rynkowej wartości możliwych do odzyskania części to po urealnieniu ich 
wartości o koszt wymontowania i ewentualną marżę może te wartości wpisać bezpośrednio do tabeli do 
kolumny |Wartość obl. brutto|. Program zaktualizuje wtedy odpowiednio wielkości współczynników 
opłacalności. 

Opis kolumn tabeli: 

 – liczba porządkowa. 

 – kod/symbol wymontowanej części. 

 – pełna nazwa wymontowanej części. 

 
– cena netto części w stanie nowym. 

 
– współczynnik opłacalności demontażu części. 

 
– wartość części po przeliczeniach, to znaczy po uwzględnieniu współczynników amortyzacji, 

zbywalności i opłacalności.. Suma otrzymana z tej kolumny stanowi wartość pojazdu 
uszkodzonego policzoną Metodą odzysku części. 

Stopka tabeli: 

 – łączna wartość części: netto nowych oraz obliczeniowa brutto po demontażu. 

Pozostałe obiekty i ich opis: 

 
– nowa pozycja na liście części. 

 
– usuwa wskazywaną pozycję. 

 
– wstępna wartość współczynnika opłacalności. 

 – przycisk umożliwia ustawienie wpisanej wartości współczynnika opłacalności 
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jako domyślnej. Przy otwieraniu nowej wyceny jej wartość zostanie 
wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. 

 – przycisk umożliwia przywrócenie wartości współczynnika opłacalności, która 
została ustawiona jako domyślna. Przycisk działa tylko wtedy, gdy uprzednio 
została do danego pola edycyjnego przypisana jakaś domyślna wartość 
współczynnika. 

 

 
– zamyka okno Części nieuszkodzone. 

5.5 RYNKOWY UBYTEK WARTOŚCI 

 Rys.  5-12 

Wstęp 

Moduł szacowania rynkowego ubytku wartości uruchomiony jest  w wersji INFO-PLUS dla samochodów 
osobowych i terenowych Zgodnie z „Instrukcją określania rynkowego ubytku wartości pojazdów" 1/2002 z 
17.01.2002 warunkiem wyznaczenia ubytku jest spełnienie szeregu kryteriów: 

 Szkoda, której ubytek dotyczy musi być pierwszym uszkodzeniem o charakterze kolizyjnym - fakt ten 
należy potwierdzić zaznaczając znacznikiem zaznaczenia  opcję: 

 

 Uszkodzenia muszą dotyczyć nośnych elementów nadwozia i/lub ramy - w sekcji : Zakres uszkodzeń 

nadwozia należy zaznaczyć właściwy dla danej szkody charakter uszkodzeń. 

 Okres eksploatacji pojazdu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy , 

 Stosunek wartości rynkowej pojazdu przed szkodą do wartości rynkowej tego pojazdu w stanie nowym 
nie może być mniejszy niż 60% 

 Koszt naprawy nie może być mniejszy niż 10% wartości rynkowej pojazdu 

Współczynnik opłacalności odzysku części   
Współczynnik opłacalności odzysku części wocz określa rynkową relację pomiędzy cenami nowych części, a cenami części 
odzyskiwanych z demontażu pojazdów, po uwzględnieniu stopnia amortyzacji tych części oraz zapotrzebowania rynkowego. 

Wartość tego współczynnika zwykle przyjmujemy jako równą 0,5.   
Wyceniający na podstawie aktualnych notowań rynkowych części pochodzących z odzysku powinien zweryfikować ten 
współczynnik, określając jego wysokość odpowiednio dla odzwierciedlenia rzeczywistych rynkowych cen części używanych. 
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Te oraz inne parametry mające wpływ na wyznaczenie rynkowego ubytku wartości znajdują się w sekcji 
Dane podstawowe. 

Tryb szkody składanej 

Jeżeli zadaniem wyceny jest określanie wartości szkody łącznej w ramach szkody składanej (wybór tego 
wariantu likwidacji dokonuje się na stronie [P] Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym – podsumowanie 
w sekcji Zadanie - patrz rozdział 5.4), wówczas rynkowy ubytek wartości może zostać policzony zarówno dla 
szkody wcześniejszej, jak i łącznej. Aktualny wariant szacowania RU sygnalizuje wciśnięty jeden z 
przycisków sekcji Wyliczenie rynkowego ubytku dla oraz kolor tła pozostałych sekcji okna: 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do szkody łącznej 

 wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszą się do szkody wcześniejszej. 

Sekcja - Dane podstawowe 

Sekcja zawiera podstawowe dane przeniesione z innych stron 
wyceny oraz ich niektóre wzajemne relacje. Jeżeli rynkowy ubytek 
wartości nie może być liczony z powodu nie spełnienia któregoś z 
kryteriów to odpowiedni opis zostaje podświetlony na czerwono. 

 

 

 

 

Sekcja - Zakres uszkodzeń nadwozia 

W sekcji tej należy zaznaczyć jedną z trzech propozycji najlepiej opisujących zakres uszkodzeń nadwozia. 

 

 

 

Zaznaczenia dokonuje się poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się przy wybranym opisie charakteru 
uszkodzeń. 

Sekcja - Metody określania rynkowego ubytku wartości pojazdu 

Sekcja przedstawia wartości ubytków rynkowych 
obliczone czterema różnymi metodami. 

 

 

 

Sekcja - Podsumowanie 

Program wyciąga średnią arytmetyczną z wartości otrzymanych w 
sekcji Metody określania rynkowego ubytku wartości pojazdu. Jako 
ostateczny rezultat jest przyjmowana mniejsza z wartości: policzonej 
średniej i ubytku oszacowanego metodą oceny zakresu uszkodzeń 
nadwozia i ramy (pierwsza metoda). 

Wynik może być jeszcze w zakresie od 0 do-15% skorygowany przez wyceniającego. Przy wciśniętym 
przycisku [Auto] (kolor zielony) program podpowiada poziom ewentualnej korekty na podstawie 
współczynnika zbywalności pojazdu. 

 – zamyka okno. 
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5.6 RYNKOWY UBYTEK WARTOŚCI (wersja dla danych 2009.04 i późniejszych) 

 Rys.  5-13 

Wstęp 

Moduł szacowania rynkowego ubytku wartości zgodnie z "Instrukcją określania rynkowego ubytku wartości 
pojazdów" Nr 1/2009, opublikowaną w biuletynie “RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY Nr 3/2009 (161) 
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, funkcjonuje w wersji INFO-
PLUS programu dla wycen wykonywanych na podstawie danych 04/2009 lub późniejszych. Można za jego 
pomocą szacować rynkowy ubytek wartości dla samochodów osobowych, terenowych dostawczych i 
ciężarowych oraz dla motocykli i autobusów. Warunkiem wyznaczenia ubytku jest spełnienie szeregu 
kryteriów: 

 Uszkodzenie pojazdu, którego ubytek wartości dotyczy musi być pierwszym uszkodzeniem o 
charakterze kolizyjnym - fakt ten należy potwierdzić zaznaczając znacznikiem zaznaczenia  opcję: 

 

 Uszkodzenia muszą dotyczyć nośnych elementów nadwozia i/lub ramy - w sekcji : Zakres uszkodzeń 

nadwozia należy zaznaczyć właściwy dla danej szkody charakter uszkodzeń. 

 Naprawa jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona. 

 Rzeczywisty okres eksploatacji pojazdu nie przekracza:   
72 miesięcy dla pojazdów osobowych i terenowych (w tym zarejestrowanych jako ciężarowe),   
48 miesięcy dla pojazdów dostawczych i autobusów do 5 ton,   
36 miesięcy dla motocykli, pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep oraz autobusów pow. 5 ton. 

 Dodatkowo, rynkowy ubytek wartości nie będzie liczony gdy normatywny okres eksploatacji pojazdu 
przekroczy:  
84 miesiące dla pojazdów osobowych i terenowych (w tym zarejestrowanych jako ciężarowe),  
60 miesięcy dla pojazdów dostawczych i autobusów do 5 ton,  
48 miesięcy dla motocykli, pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep oraz autobusów pow. 5 ton. 

 Wyliczona wartość rynkowego ubytku wartości jest równa co najmniej wartości minimalnej, określonej 
na 200 złotych. 

Te oraz inne parametry mające wpływ na wyznaczenie rynkowego ubytku wartości znajdują się w sekcji 
Dane podstawowe. 
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Sekcja - Dane podstawowe 

 

Sekcja zawiera podstawowe dane przeniesione z innych 
stron wyceny. Jeżeli rynkowy ubytek wartości nie może być 
liczony z powodu nie spełnienia któregoś z kryteriów to 
odpowiedni opis zostaje podświetlony na czerwono. 

 

Sekcja - Zakres uszkodzeń nadwozia 

W sekcji tej należy zaznaczyć jedną z poniższych propozycji najlepiej opisujących zakres uszkodzeń 
nadwozia i ewentualnie ramy dla danego rodzaju pojazd. 

Kategoria Opis zakresu uszkodzeń 

Pojazdy osobowe i terenowe (w tym zarejestrowane jako ciężarowe) 

A Uszkodzenia elementów odejmowalnych nadwozia wymagające ich wymiany. 

B Uszkodzenia elementów poszycia zewnętrznego nadwozia wymagające ich naprawy. 

C 
Uszkodzenia elementów odejmowalnych lub uszkodzenia elementów nie odejmowalnych nadwozia 
wymagających ich naprawy połączone z formowaniem otworów drzwi lub pokryw. 

D 
Uszkodzenia elementów nieodejmowalnych poszyć i szkieletu nadwozia lub ramy wymagające wymiany 
tych elementów. 

E 
Uszkodzenia elementów nieodejmowalnych poszyć i szkieletu nadwozia lub ramy wymagające wymiany 
tych elementów oraz formowania otworów drzwi, okien lub pokryw. 

F 
Uszkodzenia elementów nieodejmowalnych poszyć i szkieletu nadwozia, płyty podłogowej i ramy 
wymagające wymiany elementów nieodejmowalnych i przywrócenia prawidłowego położenia punktów 
mocowania zawieszeń lub wymiany ramy. 

Motocykle 

G 
Uszkodzenia elementów odejmowalnych nadwozia lub zbiornika paliwa wymagające naprawy 
tych elementów i ich lakierowania. 

H 
Uszkodzenia ramy powodujące konieczność naprawy lub wymiany tej ramy oraz uszkodzenia 
elementów nadwozia. 

Pojazdy dostawcze 

I 
Uszkodzenia elementów lakierowanych nadwozia (kabiny) lub zabudowy ładunkowej 
wymagające naprawy elementów nieodejmowalnych. 

J 
Uszkodzenia elementów lakierowanych nadwozia (kabiny) lub zabudowy ładunkowej 
wymagające wymiany elementów nieodejmowalnych. 

K 

Uszkodzenia elementów lakierowanych nadwozia (kabiny), zabudowy ładunkowej i ramy 
wymagające wymiany elementów nieodejmowalnych oraz przywrócenia prawidłowego 
położenia punktów mocowania zawieszeń nadwozia samonośnego lub prostowania albo 
wymiany ramy. 

Pojazdy ciężarowe 

L 
Uszkodzenia elementów lakierowanych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej wymagające 
wymiany elementów nieodejmowalnych. 

M 
Uszkodzenia elementów lakierowanych nadwozia (kabiny), zabudowy ładunkowej i ramy 
wymagające wymiany elementów nieodejmowalnych oraz prostowania lub wymiany ramy. 

Autobusy do 5 ton 

N Uszkodzenia elementów nadwozia wymagające naprawy elementów nieodejmowalnych. 

O 
Uszkodzenia elementów nadwozia i ramy wymagające wymiany elementów nieodejmowalnych 
oraz przywrócenia prawidłowego położenia punktów mocowania zawieszeń lub prostowania 
albo wymiany ramy. 

Autobusy powyżej 5 ton 

P 
Uszkodzenia elementów lakierowanych nadwozia wymagające wymiany elementów 
nieodejmowalnych. 

R 
Uszkodzenia elementów nadwozia i ramy wymagające wymiany elementów nieodejmowalnych 
oraz przywrócenia prawidłowego położenia punktów mocowania zawieszeń lub prostowania 
albo wymiany ramy zawieszeń lub prostowania albo wymiany ramy. 
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Zaznaczenia dokonuje się poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się przy wybranym opisie charakteru 
uszkodzeń. 

 

Maksymalny rynkowy ubytek wartości (dla pojazdu nowego) 

W ramach tej sekcji jest określany maksymalny 
rynkowy ubytek wartości dla metody oceny zakresu 
uszkodzeń nadwozia i ramy. 

Przy wciśniętym przycisku  (kolor zielony) 
program szacuje go automatycznie na podstawie:  

 wskazanej kategorii zakresu uszkodzeń oraz 

 obrazu uszkodzeń zbudowanego na stronie U 

Przy wyciśniętym przycisku   (kolor czerwony), możliwe jest w granicach wynikających ze wskazanej 
kategorii zakresu uszkodzeń „ręczne" określenie jego wielkości. 

Na podstawie określonego tu maksymalnego rynkowego ubytku wartości, po uwzględnieniu okresu 
eksploatacji pojazdu, jest obliczana ostateczna wielkość rynkowego ubytku wartości dla metody oceny 
zakresu uszkodzeń nadwozia i ramy  

 

Metody określania rynkowego ubytku wartości pojazdu 

 

Sekcja przedstawia wartości rynkowych ubytków obliczone 
trzema różnymi metodami.  

 metodą oceny zakresu uszkodzeń nadwozia i ramy 

 metodą kosztu naprawy 

 metodą stopnia uszkodzenia nadwozia i ramy. 

 

Korekta końcowa wyceniającego 

 

W przypadku wystąpienia czynników nie przewidzianych w 
instrukcji, a mających w opinii oceniającego wpływ na 
wielkość rynkowego ubytku wartości, można ten wpływ  
uwzględnić poprzez skorygowanie określonej wielkości 
rynkowego ubytku wartości w zakresie +/- 15%. Warunkiem 
dokonania takiej korekty jest jej merytoryczne, należyte 
uzasadnienie w oknie Edycji komentarzy otwierane 
przyciskiem [Komentarz do korekty]. 

 

Podsumowanie 

 

Program wyciąga średnią arytmetyczną z wartości 
otrzymanych w sekcji Metody określania RU. Jako 
ostateczny rezultat jest przyjmowana mniejsza z wartości: 
policzonej średniej i ubytku oszacowanego metodą oceny 
zakresu uszkodzeń nadwozia i ramy (pierwsza metoda). 

 

 
wciśnięcie przycisku (zielony kolor ikony) wstawia 
wyliczoną wartość RU z sekcji Podsumowanie na listę 
Korekt jako korektę z tytułu wcześniejszych napraw. 

 

 - Zamyka okno. 
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6 KONFIGURACJA PROGRAMU SYSTEM INFO-EKSPERT 

6.1 USTAWIENIA LOKALNE KOMPUTERA 

 Rys.  6-1 

Okno to umożliwia ustawienie katalogów dyskowych wykorzystywanych przez program. 

Opis pół i działania przycisków: 

- Pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu zawierającego bazę danych 
o użytkownikach. Program domyślnie podaje katalog, który był 

wykorzystywany podczas poprzedniego uruchomienia Systemu INFO-EKSPERT. Ścieżkę dostępu można 
wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć przycisku  znajdującego się po prawej 
stronie pola. Przycisk  otwiera standardowe okno systemu windows Lokalizacja danych o 
użytkownikach. Katalog z danymi musi zawierać plik nagłówkowy user.usr.  

 

- Pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu zawierającego kalkulacje 
naprawy wykonane programem Audapad. Program domyślnie podaje 

katalog, który był wykorzystywany podczas poprzedniego uruchomienia Systemu INFO-EKSPERT. Ścieżkę 
dostępu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć przycisku  znajdującego się 
po prawej stronie pola. Przycisk  otwiera standardowe okno systemu windows Katalog systemu 
audatex.. 

 

 - <Esc> – rezygnacja z dokonywania zmian w ustawieniach ścieżek dostępu do danych. 

 - <F10> – zatwierdzenie wybranych ścieżek dostępu do katalogów wykorzystywanych przez 
program i powrót na Stronę główną programu . 
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6.2 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 

6.2.1 USTAWIENIA OGÓLNE 

 Rys.  6-2 

Ustawienia ogólne 

określenie sposobu “zachowywania się” okien wyceny. Ustawienie tego pola 
sprawia, że okna są otwierane na środku ekranu i otwarcie kolejnego okna wyceny pociąga za sobą 
zamknięcie poprzednio otwartego. Ten tryb pracy jest zalecany przy niskiej rozdzielczości ekranu. 

zaznaczenie tego pola powoduje, że przy zapisie wyceny proponowana jest 
nazwa pliku kompatybilna z DOS-em (8.3). 

zmiana trybu pracy powoduje zmianę sposobu interpretacji (nazw) 
niektórych pól (obiektów) na stronach [D] Dane dotyczące wyceny (patrz 

rozdział 3.5) i [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (patrz rozdział 3.4) oraz stosowne zmiany na wydrukach.   
W trybie rzeczoznawcy na stronie [D] Dane dotyczące wyceny pojawi się dodatkowa sekcja pól dotycząca 
danych zleceniodawcy (nazwa, kod, miasto i adres).  
W trybie ubezpieczeniowym dostępne są pola związane z określaniem opłacalności likwidacji szkody metodą 
pozostałości. 

zaznaczenie tego pola pozwala na edycję danych zleceniodawcy także w 
wycenie wykonywanej w trybie ubezpieczeniowym.  

Otwieranie dokumentów 

Możliwe jest ustawienie domyślnej konfiguracji okien wyboru: 

Wybór kalkulacji Audatex  

Ustawienia domyślne dla tabeli z listą kalkulacji dotyczą: 

kolumny, w której ma się znajdować kursor 

 

kolumny według której sortowane są dane oraz jaki ma być porządek sortowania. 

 

 

W powyżej opisanych polach można wybrać jedną z wymienionych kolumn: 

 Nr kalk.  - numer kalkulacji Audatex; 
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 Marka - marka pojazdu opisanego w kalkulacji; 

 Typ - typ pojazdu opisanego w kalkulacji; 

 Nr rejestr. - numer rejestracyjny pojazdu opisanego w kalkulacji; 

 Data - data wykonania kalkulacji; 

 

Pozostałe ustawienia 

liczba dni definiująca okres czasu służący do filtrowania listy kalkulacji Audatex w oknie 
Wybór kalkulacji Audatex (patrz rozdział 3.14.8). Np. liczba 14 oznacza, że będą 
wyświetlane kalkulacje z ostatnich dwóch tygodni.  

 

Wskazanie, które źródła kalkulacji mają być dostępne w oknie otwierania kalkulacji 
Audatex (przynajmniej jedno z nich musi być zaznaczone). Dostęp do bazy programu 
AudaShare wymaga zainstalowania tego programu lokalnie na danym komputerze. 
System AudaNet jest dostępny przez internet. Domyślnie zaznaczone są wszystkie 

opcje 

Wybór wyceny 

Ustawienia domyślne dla tabeli z listą wycen dotyczą: 

kolumny, w której ma się znajdować kursor 

 

kolumny według której sortowane są dane oraz jaki ma być porządek sortowania. 

 

 

W powyżej opisanych polach można wybrać jedną z wymienionych kolumn: 

 WPU - wykonana wycena pojazdu uszkodzonego 

 Kalk. - dołączona kalkulacja Audatex 

 Foto - dołączona dokumentacja fotograficzna ( w kolumnie podana ilość wczytanych zdjęć) 

 Nr opinii - numer opinii, bądź wyceny 

 Data - data wykonania wyceny 

 Nr rejestr. - numer rejestracyjny wycenionego pojazdu  

 Kat. - katalog wartości bazowych będący podstawą wykonania wyceny 

 Rp. - rodzaj pojazdu 

 Marka - marka pojazdu 

 Model - model pojazdu 

 

Pozostałe ustawienia 

liczba ostatnich dni oznaczająca okres czasu, w którym zostały wykonane wyceny 
mające się pojawić na Liście wycen . 

 

Domyślny katalog do zapisu fotografii 

pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu dedykowanego do zapisu 
fotografii. Ścieżkę dostępu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym lub 
wskazać w standardowym okienku systemowym otwieranym przyciskiem 

. Zaznaczenie opcji  powoduje, że zdjęcia są zapisywane w tworzonym 
automatycznie podkatalogu o nazwie zgodnej z numerem wyceny. 
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Domyślny katalog do zapisu plików PDF 

pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu dedykowanego do zapisu 
wydruków *.pdf. Ścieżkę dostępu można wpisać ręcznie w polu 
edycyjnym lub wskazać w standardowym okienku systemowym 

otwieranym przyciskiem . Gdy pole to pozostanie niewypełnione, pliki *.pdf będą jak dotychczas 
zapisywane w katalogu użytkownika w podkatalogu PDF (dla wersji jednostanowiskowej domyślnie 
C:\Pswr_wkj\users\common\PDF).  
Zaznaczenie opcji  powoduje, że pliki *.pdf są zapisywane w tworzonym 
automatycznie podkatalogu o nazwie zgodnej z numerem wyceny. 

Zabezpieczanie wycen hasłem 

określenie warunków, po zaistnieniu których zapisywana wycena ma być 
zabezpieczona hasłem. Jeżeli zaznaczono warunek drugi lub trzeci 
(proponuj hasło), wówczas przy zapisie otwierane jest okienko, które 

umożliwia podanie Hasła dla zapisywanej wyceny . 

6.2.1.1 Hasło dla wycen 

 Rys.  6-3 

Okno uruchamiane jest w dwóch sytuacjach:  

 podczas zapisywania wycen o ile uprzednio została zadeklarowana odpowiednia opcja w oknie 
Ustawienia użytkownika,  

 podczas otwierania istniejącej wyceny, o ile została ona zabezpieczona hasłem.  

Opis obiektów: 

 
– pole edycyjne, w które należy wpisać hasło dla wyceny. Hasło powinno 

zawierać od 5 do 20 znaków.   
UWAGA! Utrata hasła uniemożliwi dostęp do wyceny - Info-Ekspert NIE jest 
wstanie otworzyć wyceny zabezpieczonej hasłem 

 
– ustawia podane hasło jako domyślne przy zapisywaniu/odczytywaniu kolejnych 

wycen.   
UWAGA! Hasło ustawione przy zapisywaniu wycen może być różne od hasła 
zapamiętanego dla otwierania istniejących wycen. 

 
– zapisuje wykonaną wycenę do pliku bez zabezpieczania jej hasłem. 

 
– szyfruje zapisywany plik wyceny przy pomocy algorytmu opartego na kluczu 

256 bitowym i zabezpiecza ją podanym hasłem. 

 
– zamyka okno rezygnując z zapisu bądź odczytu wyceny. 

 
– akceptuje podane hasło, jako klucz do otwieranej, istniejącej wyceny. 
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6.2.2 WYCENA 

 Rys.  6-4 

Strona D 

pole do wpisania danych osoby sporządzającej wycenę, której 
kwalifikacje zawodowe (uwzględniane w trybie rzeczoznawcy) można 

wybrać z listy rozwijanej przyciskiem. Pole to może zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej 
stworzonej listy. Listę otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze 
strzałką po prawej stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista wykonawców wycen 
opisano na stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

zaznaczenie opcji uruchamia mechanizm sprawdzający zgodność nazwy 
autora wyceny z zapamiętaną wcześniej nazwą domyślną. Mechanizm ten może być szczególnie przydatny 
przy kontynuowaniu pracy nad wyceną rozpoczętą przez kogoś innego. 

pole do wpisania zakresu sporządzanej wyceny. Pole to może zostać 
wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. Listę 

otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej 
stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista zadań do wykonania opisano na stronie 
Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

pole do wpisania rodzaju dokumentu właściciela pojazdu. Pole to może 
zostać wypełnione ręcznie bądź na podstawie wcześniej stworzonej listy. 

Listę otwiera się naciskając klawisz <F12> lub klikając wskaźnikiem myszy na przycisk ze strzałką po prawej 
stronie pola. Zasady obsługi okna, w którym wyświetlana jest lista rodzajów dokumentów opisano na 
stronie Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

pole wyboru rodzaju polisy OC lub AC. 

 

Automatyczne numerowanie wycen 

 – umożliwia edycję formatu wzorcowego numeru w oknie Numer wyceny 
(patrz rozdział 3.5.1). 

 – otwiera okienko, w którym możliwa jest zmiana bieżącego numeru wyceny. 

Strona K 

domyślne korekty dodatkowe, których nazwy zadaje wyceniający. 
Wartość korekty może być wprowadzona w procentach lub w złotych. 
Zasady zapamiętywania i wywoływania wcześniej zdefiniowanych i  
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zapisanych korekt zostały ujednolicone w programie dla wszystkich pól z zieloną strzałką, a ich obsługę 
opisano w rozdziale Obsługa wspólnych baz (patrz rozdział 3.14.3). 

6.2.3 NAPRAWA 

 Rys.  6-5 

Stawki robocizny (netto) 

Stawki robocizny ujęte są w formie tabelki, w której kolejne kolumny przedstawiają domyślne wartości 
stawek w zależności od wariantu naprawy pojazdu. 

  wariant kosztorysu:  

 kosztorys urealniony – budowany według oceny wyceniającego  

 naprawa w ASO – zgodny z kalkulacją w stacji autoryzowanej  

 naprawy konieczne – kosztorys związany z naprawą drobnych uszkodzeń przy wycenie 
pojazdu sprawnego. 

  stawki blacharskie dla poszczególnych wariantów naprawy 

  stawki lakiernicze dla poszczególnych wariantów naprawy 

 określenie źródła zastosowanych stawek za RBG: 

 Kolor zielony sygnalizuje automatyczne wypełnienie pól wartościami stawek 
przeniesionymi z kosztorysu naprawy. 

Kolor czerwony [Auto] sygnalizuje brak powiązania stawek ze stawkami 
zastosowanymi w kosztorysie/kalkulacji.  

 

domyślne ustawienie przełącznika decydującego, czy kosztorys 
urealniony ma być brany pod uwagę przy określaniu wartości pojazdu 
uszkodzonego (pozostałości). 

Pomocniczy kosztorys 

grupa pól, których wartości są używane przy inicjowaniu kosztorysu 
naprawy w nowej wycenie. Opis pól znajduje się w oknie Pomocniczy 
kosztorys (patrz rozdział 5.2.3). 

 

 



Instrukcja obsługi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesień 2019 

 - 209 - 

Parametry aukcji 

wciśnięty przycisk oznacza, że do wprowadzonych na stronie 
[I] Dane identyfikacyjne (patrz rozdział 3.4) pojazdu informacji o 
stanie pojazdu zostaje automatyczne dołączony opis obrazu 
uszkodzeń wygenerowany na podstawie danych ze strony [U] 

(patrz rozdział 5.3). 

procent, o jaki zostanie obniżona wartość pojazdu uszkodzonego przy 
wysyłaniu oferty na aukcję. 

Pozostałe ustawienia 

domyślna wstępna wartość współczynnika opłacalności odzysku Części 
nieuszkodzonych (patrz rozdział 5.4.1.1). 

6.2.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA / WYDRUKI 

 Rys.  6-6 

Dokumentacja fotograficzna 

Ustawienia wstępne 

 
– domyślna rozdzielczość drukowania fotografii. 

 

– gdy przycisk jest wciśnięty, fotografie wczytywane do wyceny są 
automatycznie zaznaczane do wydruku. 

Strony wydruku dokumentacji fotograficznej 

program umożliwia ustawienie odmiennych parametrów formatujących układ 
zdjęć na stronie pierwszej (sekcja Pierwsza strona wydruku) oraz na stronach 
pozostałych (sekcja: Pozostałe strony). Opis pól znajduje się w oknie 
Dokumentacja fotograficzna (patrz rozdział 3.11). 

Fotografie 

wszystkim dołączonym do wyceny fotografiom można ustawić wspólne 
parametry formatowania. Ich szczegółowy opis znajduje się w oknie 
Dokumentacja fotograficzna (patrz rozdział 3.11).   
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Marginesy 

 

ustawienie domyślnych szerokości marginesów wydruku dokumentacji 
fotograficznej. 

Automatyczne ustawianie podpisów 

grupa trzech przycisków służąca do wyrównania podpisów względem fotografii 
odpowiednio: lewostronnie, centralnie i prawostronnie. 

 

ustawienie domyślnego rdzenia wspólnej nazwy fotografii wykorzystywanego 
przy Automatycznym nadawaniu im nazw (patrz rozdział 3.11.1). 

Ograniczenie wielkości wczytywanych fotografii 

Podczas wczytywania zdjęć rozmiar ich może być automatycznie ograniczany kosztem zmniejszenia jakości 
i ewentualnie rozdzielczości. 

 

 – włączenie / wyłączenie ograniczania wielkości zdjęć. 

 ograniczenie jakości - wybór tej opcji spowoduje, że dla wszystkich 
wczytywanych zdjęć będzie podjęta próba kompresji do zadanej przez 
użytkownika jakości. Uzyskany efekt będzie uzależniony od początkowej 
jakości zdjęć ( jeżeli wcześniej dokonano już kompresji za pomocą jakiegoś 
programu np. Microsoft Photo Editor to rozmiar zdjęć może nie ulec 
zmianie).· 

 ograniczenie rozmiaru - przy włączeniu tej opcji program tak dobierze 
jakość zdjęcia by jego wielkość była zbliżona do zadanej przez użytkownika. 
Zdjęcia o rozmiarze mniejszym niż zadany będą wczytane bez modyfikacji· 

  ograniczenie rozdzielczości – włączenie tej opcji powoduje, że 
wczytywane zdjęcia, których wysokość lub szerokość jest większa od 
zadanej przez użytkownika rozdzielczości – są automatycznie 
przeskalowywane. Opcja ta działa w powiązaniu z pozostałymi dwoma, to 
znaczy, że na ich podstawie jest określana docelowa jakość 
przeskalowanego zdjęcia. 

Pozostałe wydruki 

Opcjonalne elementy wydruku 

 

Ocena techniczna 

 

Strona tytułowa – informacja o: 

 

 

określenie, które z wymienionych elementów mają być domyślnie  
drukowane, a które pomijane. Obecność znacznika w okienku przy danej 
pozycji oznacza umieszczenie jej na wydruku. 

sekcja ta służy do określenia, które z wymienionych w niej elementów 
wydruku oceny technicznej mają być domyślnie drukowane, a które 
pomijane. Obecność znacznika w okienku przy danej pozycji oznacza 
umieszczenie jej na wydruku. 

sekcja ta służy do określenia, które z wymienionych w niej informacji mają 
być domyślnie dołączane do wydruku strony tytułowej, a które pomijane. 
Obecność znacznika w okienku przy danej pozycji oznacza umieszczenie jej 
na wydruku. 
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Audatex 

 - zaznaczenie tej opcji umożliwia dołączenie strony tytułowej do wydruku kalkulacji Audatex 

 - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w nagłówku strony tytułowej wydruku kalkulacji 
Audatex pojawią się dodatkowo informacje o właścicielu pojazdu.  

 - zaznaczenie tej opcji umożliwia dołączenie do wydruku, bądź rezygnację ze strony 
kontrolnej kalkulacji Audatex. 
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W nagłówkach numer: 

W sekcji tej można wybrać, który numer będzie umieszczany w nagłówku każdej strony wydruku. 

 - numer wyceny  

 - przycisk aktywny, jeżeli w odpowiednim polu na stronie [D] Dane dotyczące wyceny 
(patrz rozdział 3.5) został podany numer szkody. 

 - przycisk aktywny, jeżeli w odpowiednim polu na stronie [D] Dane dotyczące wyceny 
(patrz rozdział 3.5) został podany numer polisy. 

Podpisy 

 

Naciśnięcie jednego z przycisków [Podpis ...] pozwala na 
zredagowanie, niezależnie dla każdego użytkownika programu 
podpisów, które mogą być umieszczone pod dokumentami. 
Modyfikacja podpisów odbywa się w oknie Edycja komentarzy z 
tabelą pól (patrz rozdział 3.14.2), 

 – przycisk umożliwia przywrócenie standardowego, wbudowanego w program podpisu pod dokumentem. 

Kolejność wydruków 

Funkcją sekcji jest określenie dokumentów i ich kolejności, z których będzie się składał wydruk zbiorczy. 
Układ sekcji został szczegółowo opisany na stronie Parametry wydruku (patrz rozdział 3.13.1). 

 - przycisk umożliwia przywrócenie standardowej, wbudowanej w program, kolejności dokumentów. 
Kolejność ustawienia wydruków w sekcji decyduje o kolejności ich drukowania w ramach tzw. wydruku 
zbiorczego obejmującego wszystkie zaznaczone znacznikiem  pozycje.  

Kolejność wydruków można zmienić w następujący sposób: 

1. wskazać kursorem myszki wydruk, który ma być przesunięty i nacisnąć lewy przycisk myszki (wygląd 
kursora myszki zmieni się z ‘wyboru normalnego’  na tzw. ‘wybór precyzyjny’  

2. nie poprzestając naciskania lewego przycisku myszki przeciągnąć wydruk w nowe położenie  

3. upuścić wydruk tzn. zwolnić nacisk lewego przycisku myszki. UWAGA! Upuścić można jedynie w 
‘dozwolonym’ miejscu w obrębie sekcji Kolejność wydruków. Miejsce niedostępne jest sygnalizowane zmianą 
wyglądu kursora myszki na tzw. ‘wybór niedostępny’ . 

Indywidualnie ustawiona kolejność wydruków jest automatycznie zapamiętywana przez program i 
odtwarzana przy wykonywaniu kolejnych wycen. 

6.2.5 POZOSTAŁE ELEMENTY OKNA 

 - zatwierdza dokonane zmiany i powoduje przejście do okna nadrzędnego. 

 - powoduje przejście do okna nadrzędnego bez dokonania zmian w ustawieniach. 
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6.3 USTAWIENIA SIECIOWE 

6.3.1 LOGOWANIE (AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA) 

 Rys.  6-7 

W celu przeprowadzenia autoryzacji należy podać nazwę użytkownika i hasło. W czasie działania programu 
do wykonywania wycen można być zalogowanym do 5 kont jednocześnie. Każde konto może być 
zarejestrowane w innej bazie użytkowników. W przypadku zalogowania do więcej niż jednego konta prawa z 
wszystkich kont dodają się.  

Przyciski i ich opis: 

 - kończy proces autoryzacji 

 - rezygnacja z autoryzacji. 

6.3.2 INFORMACJE O UPRAWNIENIACH UŻYTKOWNIKA 

 Rys.  6-8 

W czasie działania programu do wykonywania wycen można być zalogowanym do 5 kont jednocześnie. 
Każde konto może być zarejestrowane w innej bazie użytkowników. W przypadku zalogowania do więcej niż 
jednego konta prawa z wszystkich kont dodają się. W takiej sytuacji zapisywana wycena należy do 
aktywnego użytkownika. 

Wyboru aktywnego użytkownika dokonuje się w tabelce i zatwierdza przyciskiem [F5-Ustaw jako 
aktywnego]. 

Opis kolumn tabeli aktywnego użytkownika: 

 - numer bazy użytkowników, w której zalogowane jest konto. 

 - unikalna nazwa użytkownika wykorzystywana do autoryzacji (logowania). 

 - znacznik aktywnego użytkownika 

Właściwości aktywnego użytkownika  prezentowane są obok tabelki w nieedytowalnych polach: 

 - imię i nazwisko użytkownika 

 - opis - krótka charakterystyka użytkownika, dowolny komentarz 
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 - miejsce, gdzie znajduje się baza użytkowników 

Właściwości (uprawnienia) użytkowników można zmieniać za pomocą Administratora bazy użytkowników. 

 

Pozostałe tabele zawierają listy dwóch rodzajów uprawnień użytkownika: 

Uprawnienia do obiektu: 

  - numer bazy użytkowników, do której zalogowany jest użytkownik 

- lista obiektów, do których przysługują użytkownikowi uprawnienia 

 -rodzaj uprawnień 

Uprawnienia do katalogu 

- lista katalogów, do których aktywny użytkownik ma uprawnienia odczytu i/lub zapisu 
wycen 

 - rodzaj uprawnień 

 

 - powrót do głównej strony programu. 

6.3.3 ZMIANA HASŁA 

 Rys.  6-9 

W celu zmiany hasła należy podać stare hasło i dwukrotnie nowe hasło. W czasie działania programu do 
wykonywania wycen można być zalogowanym do 5 kont jednocześnie. Każde konto może być 
zarejestrowane w innej bazie użytkowników. W przypadku zalogowania do więcej niż jednego konta zmiana 
hasła dotyczy aktywnego użytkownika.  
Sprawdzenia właściwości aktywnego użytkownika oraz ewentualnie jego zmiany, dokonuje się po wybraniu 
z menu Strony głównej programu opcji Użytkownik >Informacja o uprawnieniach w oknie o tej samej 
nazwie Informacja o uprawnieniach (opisanym w rozdziale 6.3.2). 

Przyciski i ich opis: 

 - zatwierdza zmianę hasła 

 - powoduje przejście do okna nadrzędnego bez dokonania ewentualnej zmiany hasła. 
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6.3.4 SIECIOWY TRYB PRACY DLA PROGRAMU W WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ 

 Rys.  6-10 

W jednostanowiskowej wersji programu System INFO-EKSPERT istnieje możliwość skorzystania z opcji 
Dane > Tryb sieciowy. Wybór tej opcji następuje poprzez wskazanie jej w menu i jednorazowe kliknięcie 
myszą - z lewej strony pojawi się wówczas  znacznik zaznaczenia. Jednocześnie zostaną uaktywnione 
charakterystyczne dla wersji serwerowej wszystkie opcje głównego menu Użytkownik >... opisane w 
rozdziale Ustawienia sieciowe (punkt 6.3.1 - 6.3.3). W wersji jednostanowiskowej użytkownik może 
korzystać z wycen i zapisywać je jedynie lokalnie w katalogu USERS\COMMON, natomiast praca w trybie 
sieciowym daje możliwość logowania się do bazy użytkowników znajdującej się na innym komputerze 
(serwerze) - tak jak przy wersji serwerowej. Wybór trybu sieciowego nie eliminuje dostępu do wycen 
zapisanych lokalnie - obie możliwości współistnieją, tzn. użytkownik może korzystać z wycen zapisanych 
lokalnie w katalogu USERS\COMMON jak i na serwerze, po uprzednim określeniu aktywnego użytkownika w 
oknie  Informacja o uprawnieniach (opisanym w rozdziale 6.3.2). Praca w tak opisanym trybie ma 
zastosowanie, gdy np komputer przenośny jest czasowo dołączany do sieci. 
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7 PROBLEMY TECHNICZNE 

W chwili obecnej istnieje duża różnorodność platform Windows: 95, 98, 98SE, Milennium, NT Workstation, 
NT Server, 2000 Professional, 2000 Advanced Server i zapowiadane, są kolejne (najnowsza, znana jest pod 
kodową nazwą Whistler). Spotyka się też dużo różnych rozwiązań technicznych, zarówno w stacjonarnych 
zestawach komputerowych jak i komputerach przenośnych. Powoduje to, że przy pracy na niektórych 
zestawach komputerowych mogą występować pewne uciążliwości w użytkowaniu Systemu INFO-
EKSPERT nawet w sytuacji, gdy systemowe oprogramowanie tych komputerów jest w stu procentach 
poprawnie zainstalowane i skonfigurowane. Błędy konfiguracji, czy też nie wykonywanie czynności 
konserwacyjno-eksploatacyjnych dotyczących posiadanego sprzętu, jak i zainstalowanego oprogramowania 
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. Miały miejsce przypadki, że do momentu 
ponownej instalacji systemu operacyjnego nie była możliwa praca w Systemie INFO-EKSPERT na danym 
komputerze.  

Firma INFO-EKSPERT wdzięczna będzie za zgłaszanie wszelkich problemów związanych z 
funkcjonowaniem Systemu INFO-EKSPERT. Precyzyjny opis problemu jak i wskazanie ciągu operacji 
powodującego jego ujawnienie się, będą bardzo pomocne przy diagnostyce i tym samym ułatwią znalezienie 
rozwiązania. Prosimy o przesyłanie informacji faksem lub na adres informatyka@info-ekspert.pl albo o 
kontakt bezpośredni lub telefoniczny. 

W najbliższym czasie, na stronach naszej witryny internetowej, będziemy publikować pytania Użytkowników 
dotyczące użytkowania Systemu INFO-EKSPERT wraz z możliwie wyczerpującymi odpowiedziami. Liczymy 
na to, że wymiana informacji na tym forum w znaczący sposób przyczyni się do bardziej efektywnego 
użytkowania naszego oprogramowania. 


