
Analizator Tarcz Tachografów MCA1-PC  
 

Analizator Tarcz TACHO MCA1 PC jest nowoczesnym programem komputerowym 
wspomagającym rozliczanie transportu w firmach. 
 W szczególności program umożliwia:  

− rejestrację i raportowanie czasu pracy kierowców,  
− ewidencję przebiegu,  
− rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów, itp.  

Program działa w środowisku WINDOWS. Podstawowym źródłem danych są tarczki 
zapisane w tachografach.  
Dane do programu można wprowadzić na kilka sposobów: 

− ręcznie – przy wykorzystaniu wygodnego w obsłudze edytora, 
 

 
 
− mechanicznie – stosując czytnik MCR. Jest to dodatkowe urządzenie 

podłączane do komputera poprzez gniazdo RS232C. Po włożeniu tarczki do 
czytnika MCR należy, obracając nią, ustawiać wskaźnik na początku kolejnych 
obszarów oraz wybrać klawiszem rodzaj aktywności kierowcy. Odczytane 
dane zostaną przeliczone na minuty i przesłane automatycznie do komputera. 
Stosowanie czytnika MCR jest szczególnie polecane przy odczycie kart 
uszkodzonych lub zabrudzonych, dla których odczyt automatyczny może być 
obarczony dużym błędem, 

− automatycznie – skanując tarczki dowolnym skanerem. Z uzyskanego ze 
skanera obrazu tarczki, program automatycznie odczytuje okresy aktywności 
kierowcy oraz długość przejechanej drogi. Przy tarczkach złej jakości, 
dokładność odczytów można korygować ręcznie. 

 



 
 

Odczytane dane są przechowywane w pamięci dyskowej komputera i służą do 
wykonania szeregu raportów i zestawień, a w szczególności: 
− zestawienie czasu pracy kierowcy z wyszczególnieniem pracy w godzinach 

nocnych, oraz w niedzielę i dni świąteczne, 
− zestawienie czasu pracy pojazdu, 
 

 



- zestawienie czasu pracy załóg. 
 

 
 
 
- prowadzenie dokumentacji związanej z pracą kierowców 
 

 
 



- prowadzenie kart drogowych 
 

 
 
 

- zestawienia i analiza ilości zużytego paliwa 
 

 
 



 
- analiza tras w odniesieniu do kierowcy lub pojazdu 
 

 
 
Zestawienia i raporty wykonane w programie MCA1-PC mogą być eksportowane w 
formacie csv umożliwiającym łatwy odczyt przez arkusze kalkulacyjne. Umożliwia to 
użytkownikowi tworzenie własnych, niestandardowych wydruków. 
Program kontroluje zgodność czasu pracy i odpoczynku kierowcy z wymaganiami 
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (stan prawny na dzień: 
2003.09.28). 
Obrazy skanowanych tarcz są kompresowane i przechowywane w bazie danych. W 
podstawowej wersji program obsługuje bazę Microsoft ACCESS, ale jest też 
przygotowany do pracy z bazą MS SQL 2000. Program działa w środowisku 
sieciowym. 
 


