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GBox® Assist 2.0

Aplikacja 4.4.2.3

Data wydania wersji 25.11.2020

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy · Aktualna biblioteka
czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach

Czas pracy
· Informacje o

możliwości
przedłużenia jazdy przy
powrocie do bazy -
pakiet mobilności

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach

Nawigacja
· Dodanie dialogu

informującego o
dostępności nowszych
danych mapowych -
informacja powtarza
się raz na miesiąc

· Informacja na temat
dostępności nowych
danych mapowych

Aplikacja 4.4.0.4

Data wydania wersji 21.08.2020

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy · Aktualna biblioteka
czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach (wraz z
pakietem mobilności)
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Czas pracy
· Nowa biblioteka do

odczytu kart
kierowców

· Możliwość odczytu
kart kierowców
nowego typu

Ustawienia
· Automatyczny tryb

dzień/noc w Assist i
Nawigacji PTV 

· Automatyczna zmiana
trybu na dzienny/nocny
- w zależności od pory
dnia i lokalizacji 
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Aplikacja 4.2.8.0

Data wydania wersji 09.08.2019

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy 
· Poprawka dla czasu

pracy związana z
wyzerowaniem
odpoczynku

· Zapamiętanie przez
Assist ostatniej
wykonanej czynności
w sytuacji wygaszenia
się tachografu

Czas pracy
· Możliwość zmiany

danych kierowcy w
module czas pracy
przy podwójnej
obsadzie

· Informacja o tym,
którego kierowcy
dotyczą wskazania
czasu pracy

Aplikacja 4.2.6.1

Data wydania wersji 01.07.2019

NOWOŚĆ

Funkcja Opis Korzyści

Pomoc w języku
czeskim

· By otworzyć wejdź
w Ustawienia ->
Pomoc (gdy język
aplikacji zdefiniowany
jest jako czeski)

· Wsparcie kierowców
czeskich
korzystających
z urządzania

Wydanie nowej wersji
danych mapowych

· Najnowsza wersja
danych mapowych:
TomTom1906

· Możliwość korzystania
z najnowszych danych
mapowych

Aplikacja 4.2.2.4

Data wydania wersji 07.06.2019

NOWOŚĆ

Funkcja Opis Korzyści
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Mechanizm
konserwacji
urządzenia

· Cykliczny mechanizm
restartowania
systemu (przy
długotrwałym, 
nieprzerwanym
działaniu GBOX
Assist)

· Mechanizm
restartowania
systemu w przypadku
dużego obciążenia
tymczasowej pamięci
urządzenia

· Automatyczny restart
systemu po
zainstalowaniu
aktualizacji

· Usprawnienie działania
systemu GBOX Assist
w przypadku jego 
długotrwałego i
nieprzerwanego
działania
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Aplikacja 4.2.0.0

Data wydania wersji 29 kwietnia 2019

NOWOŚCI

Funkcja Opis Korzyści

Powiązanie korytarza
ze zleceniem 

· Dla klientów
komunikujących się
z Assist poprzez
aplikacje zewnętrzne
i API

· Kierowca realizuje
zlecenie zgodnie
z trasą wskazaną
w korytarzu

Przywracanie
atrybutów
ciężarowych 

· Przywrócenie
atrybutów ciężarowych
po zakończeniu
nawigowania
korytarzem

· Kierowca nie musi
pamiętać o ustawieniu
atrybutów ciężarowych
po zakończeniu
korytarza

· Poprawa jakości
obsługi nawigacji

ZMIANY

Funkcja Opis Korzyści

Status nieznany
· Jeżeli kierowca po

otwarciu okna Status
nie wypełni go w ciągu
5 minut, wysyłany jest
status nieznany

· Po wybraniu statusu,
wysyłany jest on z datą
i godziną otwarcia
okna

· Poprawne rysowanie
wykresu statusów
w Panelu GBOX Online

Czas Pracy
· Zmiany w pakietach

zawierających analizę
czasu pracy

· Poprawa alertowania
o naruszeniach czasu
pracy w Panelu GBOX
Online

Interpretacja
aktywności kierowcy

· Zmiany w interpretacji
danych

· Poprawne rysowanie
wykresów statusów
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o aktywnościach
kierowcy (D8), kiedy
w trakcie ich
pobierania nastąpił
reset

i czasu pracy

· Właściwa analiza
czasu pracy kierowcy

Aplikacja 4.0.8.3

Data wydania wersji 14 marca 2019

NOWOŚCI

Funkcja Opis Korzyści

Aktualizacja nawigacji
i mapy

· Możliwość
samodzielniej
aktualizacji nawigacji
i danych mapowych

· Aktualizacja odbywa
się z wykorzystaniem
pamięci USB

· Możliwość korzystania
z najbardziej aktualnej
mapy i nawigacji

Aplikacja 4.0.4.1

Data wydania wersji 08 listopada 2018

NOWOŚCI

Funkcja Opis Korzyści

Mechanizm
konserwacji aplikacji

· Po 4 godzinach
odpoczynku
wyświetlany jest
komunikat
o konserwacji
urządzenia i następuje
restart aplikacji

· Usprawnienie działania
aplikacji PTV
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· Operacja wykonuje się
codziennie, a przy
braku 4 godzinnego
odpoczynku co 48
godzin
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Aplikacja 4.0.4.0

Data wydania wersji 29 października 2018

NOWOŚCI

Funkcja Opis Korzyści

Wykresy czasu pracy
· Nowa forma prezentacji

czasu pracy 

· By otworzyć, wybierz 
 Czas pracy -> Wykres

· Możliwość weryfikacji
aktywności
zarejestrowanych na
tachografie

Szybkie ustawienia
· Możliwość wygodnego

i szybkiego dostępu do
podstawowych
ustawień urządzenia
(głośność, jasność, tryb
ekranu)

· Możliwość wygaszenia
ekranu

· Ułatwienie pracy
kierowcy

ZMIANY

Funkcja Opis Korzyści

Dodaj załogę
· Dodatkowa ścieżka

dodawania kierowcy do
załogi

· Możliwość usunięcia
kierowcy z załogi

· By otworzyć, dotknij
nazwę zalogowanego
użytkownika

· Ułatwienie pracy
kierowców
jeżdżących w załodze

Korytarze
· Optymalizacja działania

mechanizmu korytarzy
generowanych za pomocą:

§ GBOX Online (Panel
Online Beta)

· Blisko 70%
poprawnych
korytarzy (GBOX
Online)
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§ aplikacji TMS
· Ponad 95%

poprawnych
korytarzy (aplikacja
TMS)

Aplikacja 4.0.2.12

Data wydania wersji 16 sierpnia 2018

NOWOŚCI

Funkcja Opis Korzyści

Tryb nocny
· Przyciemnienie ekranu

· By włączyć, wejdź
w Ustawienia ->
Wyświetlacz -> Widok -
> Nocny

· Większy komfort
korzystania
z urządzenia po
zmroku

Kontynuuj
nawigowanie

· Możliwość kontynuacji
rozpoczętej sesji
nawigacyjnej po wyjściu
z Nawigacji PTV do
GBOX Assist lub po
restarcie urządzenia

· By włączyć, wybierz
kafelek Kontynuuj

nawigowanie (na 

 Widoku Głównym
lub w module 

 Nawigacja)

· Ułatwienie pracy
kierowcy

Pomoc w języku
ukraińskim

· By otworzyć wejdź
w Ustawienia -> Pomoc
(gdy język aplikacji
zdefiniowany jest jako
ukraiński)

· Wsparcie kierowców
ukraińskich
korzystających
z urządzania
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Wysyłanie skanu
dodanego do zlecenia

· Możliwość wysłania
skanu dodanego do
zlecenia bezpośrednio
po zakończeniu
skanowania (zmiana
Zatwierdź  na Wyślij

)

· Bardziej intuicyjne
działanie aplikacji




