


Wymagania sprzętowe:

P trosoft.ple   - producent programu

SKP Program               umożliwia:

System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows10
Procesor Pentium III 1GHz
Pamięć operacyjna: 512 MB
Wolne miejsce na dysku: 500 MB
Stacja dysków: CD-ROM lub DVD-ROM
Rozdzielczość grafiki: 800x600 lub wyższa z 256 kolorami
Urządzenie wskazujące: mysz komputerowa lub inne
Dostęp do internetu: wymagany przy aktualizacji, łączności z CEP, rozkodowaniu VIN.

   outsourcingu informatycznym, 
   systemach  HelpDesk i ServiceDesk,
   infokioskach (własny produkt) i oprogramowaniu 
  do infokiosków,
   elektronicznym obiegu dokumentów, w tym obiegu 
   faktur zakupowych  i e-fakturze,
   produkcji oprogramowania pod klucz,
   dostawie sprzętu informatycznego,
   aplikacji reklamowej.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie 
tworzenia aplikacji webowych oraz oprogramowania 
dla przemysłu. Nasz atut to zespół doświadczonych 
konsultantów, wdrożeniowców oraz developerów. 
Dzięki stosowaniu sprawdzonych metodyk ITIL oraz 
najlepszych praktyk i narzędzi Petrosoft.pl  dostarcza 
najlepsze rozwiązania w najkrótszych terminach 
realizacji oraz udziela wsparcia dla kilku tysięcy 
użytkowników.

Firma  Technologie Informatyczne Spółka 
z o. o. zajmuje się szeroko pojętymi usługami 
w zakresie IT. Specjalizuje się w:

P trosoft.ple
Autorem koncepcji funkcjonalnej programu 
do rejestru badań technicznych pojazdów jest 
Kazimierz Zbylut – długoletni Prezes Zarządu
firmy Autodiagnostyka Jasło Zakład Kontroli 
i  Napraw Pojazdów oraz współzałożyciel 
i pierwszy Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji 
Kontroli Pojazdów w Warszawie. Większość 
blisko 30-letniego życia zawodowego poświęcił 
działalności stacji kontroli pojazdów oraz 
funkcjonowaniu systemu technicznej kontroli 
pojazdów. Jednym z najważniejszych aspektów 
działalności SKP jest rejestr badań technicznych, 
prowadzony w systemie informatycznym. Autor 
programu do rejestru badań technicznych
pojazdów –      ,  opracował również 
koncepcje dwóch innych, działających na rynku 
programów. Program                 jest owocem wielo-
letnich doświadczeń, wniosków i spostrzeżeń, 
a równocześnie jest prosty, funkcjonalny 
i nowoczesny.

Kazimierz Zbylut – autor programuSKP  INFO 

prowadzenie rejestru badań technicznych pojazdów w wersji informatycznej,
wydruk zaświadczeń i załączników do nich ze wszystkich rodzajów przeprowadzanych badań technicznych,
eksport zaświadczeń i załączników do nich do zewnętrznych programów,
zapis i wydruk tabliczek zastępczych,
generowanie pliku XML i przekazywanie informacji o przeprowadzonych badaniach do Centralnej 
Ewidencji Pojazdów,
sporządzanie ewidencji i zestawień dla celów statystyki Centralnej Ewidencji Pojazdów,

sortowanie bazy danych według zadanych kryteriów oraz tworzenie wydruków rejestru badań, 
rejestru korekt oraz innych danych według życzeń użytkownika,
wizualizację panelu użytkownika stosownie do upodobań graficznych i kolorystycznych,
automatyczne zapisywanie w rejestrze danych pojazdu zawartych w kodzie 2D (Aztec) dowodu
rejestracyjnego przy zastosowaniu czytnika kodów,
rozkodowywanie numeru identyfikacyjnego VIN pojazdu oraz sprawdzenie, czy nie figuruje on
w ewidencji pojazdów poszukiwanych,
aktualizację programu automatycznie przez łącze internetowe lub ręcznie z wybranej lokalizacji,
stały dostęp do tabeli opłat za badania techniczne,
prowadzenie korespondencji z klientem,
określanie zakresu indywidualnych uprawnień użytkowników (diagnostów),
sporządzanie kopii bezpieczeństwa i archiwizację bazy danych,

pracę na pojedynczym stanowisku komputerowym lub w środowisku sieciowym,

sporządzanie dokumentów sprzedaży i prowadzenie gospodarki kasowej – Symfonia Start,
prowadzenie księgowości internetowej – Wfirma.pl,
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