
Lista zmian

GBox ® Assist 3.0 

Data wydania: 19.05.2023



2

GBox ® Assist 3.0

Aplikacja 5.1.23.1

Data wydania wersji 19.05.2023

Wartość biznesowa

Funkcja Opis Korzyści

Ogólne
· Rozbudowa narzędzi

diagnostycznych
· Stabilizacja pracy

aplikacji
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Aplikacja 5.1.22.5

Data wydania wersji 25.04.2023

Wartość biznesowa

Funkcja Opis Korzyści

Zadania
· Wyświetlenie numeru

zlecenia i numeru
obcego w zadaniu

· Wykorzystywane przez
niektórych
użytkowników

Czas pracy
· Tooltip wyjaśniający

działanie kafelka jazdy
w kolejnym tygodniu

· Pomoc dla kierowcy
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Aplikacja 5.1.21.6

Data wydania wersji 16.03.2023

Wartość biznesowa

Funkcja Opis Korzyści

Zadania
· Przewodnik po

zmianach związanych
z zadaniami

· Kierowcy mogą
zapoznać się ze
zmianami w obrębie
zadań

Zadania

· Zlecenia nie są już
widoczne dla
użytkownika.
Wszystkie informacje
są przekazywane w
ramach zadań

· Uproszczenie obsługi
zadań i raportów

Zadania

· Zadania (wchodzące
w skład dawnych
zleceń) są domyślnie
traktowane jako
przyjęte przez
kierowcę

· Rezygnacja z
dodatkowego kroku w
obsłudze zadań, który
czasem wprowadzał
zamieszanie w
komunikacji spedytor
- kierowca

Zadania
· Pole uwag w

szczegółach zadania
przesunięte wyżej

· Lepszy dostęp do
istotnych informacji
dotyczących zadania

Zadania

· Przypomnienie o
konieczności
rozpoczynania zadań
w momencie dojazdu

· Właściwe
raportowanie zadań, w
szczególności na
potrzeby TMS

Zadania
· Nr zlecenia i nr obcy

nie są widoczne

· Wersja beta. W
kolejnej wersji będzie
możliwość sterowania
widocznością
numerów zleceń
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Czas pracy

· Możliwość ukrycia
komunikatów czasu
pracy dotyczących
pakietu mobilności

· Wygodniejsze
korzystanie z
informacji czasu
pracy
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Aplikacja 5.1.20.2

Data wydania wersji 21.10.2022

Wartość biznesowa

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy
· Przewodnik po

zmianach związanych
z Pakietem
Mobilności i czasem
pracy

· Kierowcy mogą
zapoznać się ze
zmianami i zobaczyć
jakie nowe informacje
są dla nich dostępne

Czas pracy 

· Nowe kafelki na
ekranie startowym

· Prostszy widok dla
najważniejszych
informacji. Nowe
kafelki łączą
wszystkie zasady
dotyczące czasu jazdy
i odpoczynku w
jednym miejscu      

Czas pracy
· Nowe komunikaty:

o Odpoczynek w
kraju;

o Możliwość
wydłużenia jazdy
przy powrocie do
bazy;

o Odpoczynek
tygodniowy poza
kabiną;

· Komunikaty informują
o najważniejszych
zasadach
wynikających z
obowiązujących
przepisów. Możesz
lepiej wykorzystać
dostępny czas jazdy,
jednocześnie unikając
naruszeń       

Czas pracy

· Nowy kafelek z
informacją o
dostępnym czasie
jazdy w przyszłym
tygodniu

· Możesz teraz łatwiej
planować pracę w
kolejnym tygodniu. W
obliczeniach
uwzględniamy jazdę w
dwóch kolejnych
tygodniach (90h)
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Czas pracy

· Wszystkie analizy
zgodne z przepisami
Pakietu Mobilności

· Jazda bez naruszeń z
możliwością lepszego
wykorzystania
dostępnego czasu
jazdy
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Aplikacja 5.1.17.2

Data wydania wersji 20.12.2021

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy
· Aktualna biblioteka

czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach Pakietu
mobilności
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Aplikacja 5.1.9.2

Data wydania wersji 12.08.2021

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy
· Aktualna biblioteka

czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach
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Aplikacja 5.1.6.2

Data wydania wersji 09.06.2021

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy
· Aktualna biblioteka

czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach

Zadania

· Kolor ETA informuje o
postępach w realizacji
zadania oraz
potencjalnych
opóźnieniach

· Łatwiejsza kontrola
postępów w realizacji
zadania i
przewidywanego
czasu dojazdu
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Aplikacja 5.1.5.4

Data wydania wersji 25.05.2021

Funkcja Opis Korzyści

Pliki/Skany
· Dodanie komunikatów

o błędach skanowania

· Informacja o błędzie w
procesie skanowania,
wraz ze wskazówkami
co do ewentualnego
postępowania

Zadania
· ETA w szczegółach

zadania

· Dodatkowe informacje
nt. ETA w widoku
szczegółów zadania
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Aplikacja 5.1.3.3

Data wydania wersji 07.05.2021

Funkcja Opis Korzyści

Menu Główne

· Dodanie komunikatu o
konsekwencjach
wyłączenia zgody
RODO

· Wiedza nt.
konsekwencji
wynikających z
wyłączenia zgód
RODO

Zadania
· Zmiana widoków

zadania
· Bardziej przejrzysty

widok listy zadań

Nawigacja

· Zmiana wartości
aktualnej wersji map
na 2012 (Tom
Tom/grudzień 2020)

· Komunikat o nowych
danych mapowych dla
kierowcy



13

Aplikacja 5.1.1.2

Data wydania wersji 08.04.2021

Funkcja Opis Korzyści

Pomoc
· Aktualizacja o

informacje dotyczące
ETA (Estimated Time
of Arrival)*

* Widoczność ETA może
zależeć od wykupionej usługi

·  Dodatkowe
informacje nt.
działania
funkcjonalności ETA

Ustawienia
· Zwiększenie

minimalnego poziomu
jasności ekranu

· Brak migotania
ekranu dla
minimalnego
ustawienia jasności



14

Aplikacja 5.1.0.9

Data wydania wersji 11.03.2021

Funkcja Opis Korzyści

Nawigacja
· Optymalizacja · Stabilniejsze działanie

nawigacji

Komunikacja
· Nowa droga

komunikacji
· Bezpieczniejsze i

szybsze połączenie
GBox Assist z
Panelem Online
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Aplikacja 5.0.9.0

Data wydania wersji 07.01.2021

Funkcja Opis Korzyści

Zadania/Czas pracy
· dodanie informacji

ETA (Estimated Time
of Arrival)*

* Widoczność ETA może
zależeć od wykupionej usługi

· Cyklicznie
aktualizowana
informacja nt.
postępów w
realizowaniu zadania,
uwzględniająca
dostępny czas pracy
kierowcy
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Aplikacja 5.0.8.6

Data wydania wersji 11.12.2020

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy
· Aktualna biblioteka

czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach

Nawigacja 

· Dodanie komunikatu z
informacją o
dostępności nowych
danych mapowych

· Informacja nt.
dostępności nowych
danych mapowych

Pomoc
· Aktualizacja o

informacje związane z
pakietem mobilności

· Dodatkowe informacje
nt. przepisów
wynikających z
pakietu mobilności
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Aplikacja 5.0.6.2

Data wydania wersji 09.11.2020

Funkcja Opis Korzyści

Pliki/Skany · Usuwanie nadmiaru
skanów z urządzenia

Zlecenia
· Zmiana wielkości

wyświetlania pola
uwag do 1000 znaków
(dotyczy zleceń
przesyłanych z TMS)

· Możliwość przesyłania
bardziej
rozbudowanych
wiadomości 
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Aplikacja 5.0.4.3

Data wydania wersji 12.10.2020

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy · Aktualna biblioteka
czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach

Czas pracy 
· Nowe komunikaty

związane z
możliwością
wydłużenia jazdy
tygodniowej i dziennej
(związane z pakietem
mobilności)

· Możliwość
skuteczniejszego
zarządzania czasem
pracy kierowców w
oparciu o najnowsze
przepisy

Pliki · Zablokowanie
możliwości zmiany
nazwy skanu 



19

Aplikacja 5.0.2.4

Data wydania wersji 24.08.2020

Funkcja Opis Korzyści

Czas pracy · Aktualna biblioteka
czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach (wraz z
pakietem mobilności)

Nawigacja PTV
· Poprawka dla

wyznaczania trasy w
Nawigacji PTV

· Prawidłowe
wyznaczanie trasy w
module Nawigacja
PTV

Pliki/Skany · Dodano obsługę
skanera EPSON
WorkForce DS-70

· Możliwość
wykonywania skanów
dokumentów na
większej ilości modeli
skanerów 
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Aplikacja 5.0.1.0

Data wydania wersji 05.08.2020

Funkcja Opis Korzyści

Pliki/Skany · Dodano obsługę
skanera EPSON
WorkForce ES-50

· Możliwość
wykonywania skanów
dokumentów na
większej ilości modeli
skanerów 

Instalacja urządzenia
w pojeździe

· Uproszczono
przepinanie urządzeń
podczas instalacji w
pojeździe

Czas pracy · Aktualna biblioteka
czasu pracy

· Wskazania czasu
pracy oparte na
najnowszych
przepisach




