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Wstęp  
 
Naszym flagowym produktem jest program do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS Maszyna. Poza maszynami i 
urządzeniami może zarządzać utrzymaniem technicznym pojazdów. Jednak jest to okupione mnogością funkcji. 
Program AutoHarmonogram powstał przy okazji prac nad CMMS’em i jest jego maksymalnie uproszczoną wersją 
dedykowaną dla pojazdów.  
 
Program pozwala na:  

• prowadzenie ewidencji pojazdów   

• zdefiniowanie terminów przeglądów, ubezpieczeń, badań UDT (dla pojazdów których takie badania dotyczą 
np. aut z podnośnikami) 

• zdefiniowanie prostego harmonogramu zadań do wykonania  

• prowadzenie historii eksploatacji (naprawy, kolizje, wypadki, etc.) 

• prowadzenie ewidencji części zamiennych 

• prowadzenie ewidencji zużytych płynów eksploatacyjnych –  oleje, płyny do spryskiwaczy etc. 
 
 

Wersja darmowa vs wersja komercyjna 
Wersja darmowa pozwala na dodanie jedynie trzech pojazdów do rejestru pojazdów. Wersja komercyjna, jedno lub 
wielo stanowiskowa nie ma żadnych ograniczeń co do ilości pojazdów 
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Rejestr pojazdów 
W tabeli widoczne są podstawowe parametry pojazdu : numer rejestracyjny, nazwa, grupa oraz termin następnego 
przeglądu technicznego oraz badania OC. Pojazdy widoczne w tabeli można posortować wg numeru rejestracyjnego, 
nazwy, grupy lub terminów badań lub ubezpieczenia. 
Dla każdego pojazdu można określić szereg parametrów takich jak rok produkcji, ładowność, numery silnika i VIN a 
nawet dane księgowe. Dostępne są też dwa pola notatnikowe z opisami. 
Można zastosować filtr który spowoduje że widoczne będą tylko pojazdy wybranej grupy lub rodzaju.  
Można też ukryć pojazdy o statusie innym niż eksploatacja.  Pozostałe dany umieszczone są na zakładkach  

Boczna tabela 
W bocznej tabeli którą można ukryć / odkryć przyciskiem ze strzałkami wyświetlane są wszystkie dane pojazdu które 
nie są widoczne w głównej tabeli 

Harmonogram 
W programie są dwa narzędzia do planowania zadań. Pierwszy to planowanie zadań charakterystycznych dla 
pojazdów:  przeglądów technicznych, ubezpieczeń i badań UDT.  
 

 
 
Zadania te widoczne są w tabeli głównej i można je posortować klikając w nagłówki kolumn. Czerwonym kolorem 
zaznaczone są zadania przeterminowane a żółtym te które są do zrealizowania w ciągu najbliższych dni. 
 
Drugie narzędzie to Harmonogram pozwalający na planowanie pozostałych czynności  w którym możemy np. 
zaplanować zadanie wymiany opon na zimowe. 

Zakładka Przegląd, OC, przebieg, UDT 

 

Na tej zakładce widzimy terminy ostatnich i następnych zadań które możemy zmienić przyciskiem zmień: 
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Harmonogram 

 
 
W rejestrze harmonogramu dodajemy wszystkie inne zadania do wykonania w wyznaczonym terminie. 
Niezakończone zadania  są widoczne ( dla zaznaczonego pojazdu ) na zakładce harmonogram pod tabelą pojazdów. 

Zadania pilne i przeterminowane 

 
 
Przyciskiem [pilne] możemy otworzyć formularz który pokaże nam wszystkie zadania pilne ( czyli przewidziane na 
ustawioną ilość dni ) oraz wszystkie zadania przeterminowane.  
Oddzielnie podawane są zadania główne ( badania, ubezpieczenia, UDT ) oraz zadania z harmonogramu. 
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Historia 

 

Możemy opisać wszystkie zdarzenia związane z pojazdami. Zdarzenia w rejestrze możemy sortować, filtrować 
z użyciem pojazdu, czasu, typu zdarzenia. 
Zdarzenia z ostatnich 100 dni są widoczne ( dla zaznaczonego pojazdu ) na zakładce historia pod tabelą pojazdów. 

Części 

 
 
W rejestrze części można zaprowadzić ewidencję wszystkich posiadanych części zapasowych oraz materiałów 
eksploatacyjnych oraz powiązać je z konkretnymi pojazdami. 
Dodając lub edytując daną część możemy określić jej nazwę, symbol, kod zamówieniowy (numer katalogowy 
dostawcy), dostawcę, cenę, ilość. Możemy też określić lokalizację czyli miejsce gdzie dana część znajduje się fizycznie. 
Części można podzielić na grupy.  
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Przeglądając rejestr możemy posortować wg nazwy części, jej symbolu lub grupy części. Możemy odfiltrować tylko te 
części które nalezą do wybranej grupy i/lub tylko te których ilość równa się zero; 
Każdą część można przypisać do jednego lub większej ilości pojazdów. Jeżeli dana część zostanie przypisana do 
pojazdu to będzie się ona pojawiać  w tabeli na zakładce części jeżeli ustawiony będzie właśnie pojazd do której część 
przypisano.  

Zakładka Zużycie materiałów eksploatacyjnych 
Program Autoharmonogram pozwala na założenie prostej ewidencji zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak 
paliwa, oleje, płyny do spryskiwaczy etc. Najpierw w słowniku definiujemy nazwy materiałów, np. Benzyna, olej 
napędowy, olej silnikowy itp. Następnie dla wybranego pojazdu dodajemy wpis o zużyciu określając jaki materiał 
zużyto, kiedy i w jakiej ilości.  
 
Widoczne dane są posortowane są malejąco od najmłodszego wpisu. Wpisy natomiast widoczne są dla zakresu czasu 
ustalonego za pomocą nastawnika czasu – możemy wybrać bieżący rok, miesiąc, jeden z miesięcy bieżącego roku lub 
wybrać dowolny zakres czasu. Przełącznik wszystkie pojazdy pozwala na obejrzenie wszystkich wpisów historii 
niezależnie od tego który pojazd jest zaznaczony w głównej tabeli. 
Następnym filtrem jest filtr opisany jako pozycja – pozwala wybrać konkretny materiał eksploatacyjny. 
Pod tabelą wyświetlana jest suma ilości widocznych pozycji. Możemy więc wybrać jakiś zakres czasu, np. bieżący rok i 
wybrać interesującą nas pozycję, np. olej napędowy a pod tabela odczytać zużycie dla wybranego pojazdu lub po 
załączeniu przełącznika dla wszystkich pojazdów.  

Tryb sprawdzania harmonogramu ( przypominania ) 
Program AutoHarmonogram można uruchomić tak że po uruchomieniu sprawdza czy jest na liście pilne i 
przeterminowane jest jakiekolwiek zadanie do wykonania, jeżeli tak to program działa normalnie i pokazuje nam tę 
listę,  jeżeli nie to samodzielnie się wyłącza.  
 
Program w tym trybie uruchamia się poprzez uruchomienie z parametrem T. Jak można użyć tego trybu? Można 
uruchomić program wraz ze startem komputera. W tym celu : 

• utwórz  na pulpicie nowy skrót (prawym przyciskiem myszy otwieramy menu, wybieramy nowy - > skrót ) 

• przyciskiem wyszukaj odszukujemy plik AutoHarmonogram4.exe  

• po wybraniu programu w okienku gdzie jest widoczna jego ścieżka dodajemy literę T 
(...\autoharmonogram\AutoHarmonogram.exe T)  

• przechodzimy dalej (przyciskiem dalej) i nadajemy nazwę dla skrótu (możemy pozostawić taką jaka jest) i 
kończymy przyciskiem zakończ 

• przenosimy stworzony skrót do katalogu Autostart. (prawym przyciskiem myszy nad przyciskiem start 
otwieramy okno eksplorera, wchodzimy w folder programy a w nim w folder autostart, kopiujemy skrót do 
tego folderu) 

Od tego momentu za każdym uruchomieniem komputera program będzie uruchamiany w trybie sprawdzania 
alarmów. 
Drugim, lepszym rozwiązaniem jest dodanie zadania do harmonogramu systemu Windows:    

• otwieramy eksplorator windows, wybieramy mój komputer - > panel sterowania -> zaplanowane zadania 

• dodajemy nowe zadanie polegające na uruchomieniu programu autoharmonogram co wyznaczony czas 

• edytujemy zadanie (prawy przycisk – właściwości ) wstawiając literkę T za nazwą pliku w polu Uruchom 
 
 
 
 
 
 


