17.05.2012 	Додатковий опис версії		ver 3.2

[+]          Добавлено можливість розрахунку відстані по місту без підключення внутрішньої карти, за допомогою тарифної сітки вулиць міста. Детальніше в інструкції для програми адміністратора
		
[+]          Добавлено можливість автоматичного підбору водія без підключення внутрішньої карти. Це можливо за допомогою створення налаштування прив’язок стоянок до району знаходження (Детальніше в інструкції для програми адміністратора). 


***********************************


07.05.2012	Додатковий опис версії		ver 3.1

[+]	Виправлено помилку яка виникала під час відкриття з програми диспетчера SIP оператора на комп’ютері на якому знаходиться сервер IP телефонії. Помилка заключалася у відкритті порта по замовчуванні 5060, який вже був попередньо відкритий сервером IP телефонії.


***********************************


25.04.2012	Додатковий опис версії		ver 3.0

[+]	Перероблено під можливість працювати з додатковою таблицею ЗАКРИТІ ЗАМОВЛЕННЯ, куди копіюються всі закриті або знищені замовлення під час роботи. Проблема на рахунок додаткової таблиці постала під час створення великої кількості замовлень (більше 2-3 міліонів замовлень), і вітчутному підторможуванні серверного компютера у випадку багатокористувацького режиму (5-6 компютерів підключених до сервера).

[+]	Добавлено влаштований софтфон (у даній версії на бета випробуванні) для роботи з IP телефонією, , який працює по SIP протоколу, без прив’язки під конкретну модель IP АТС. Для можливості працювати з цією послугою потрібно налаштувати оператора для користувача програмою диспетчера (див. інструкцію для програми ADMIN.EXE )

	У даний час цю можливість перевірено на програмних АТС таких виробників (є можливість працювати з всіма АТС які використовують SIP протокол) :

- 3CX Phone System for Windows (детальніше  http://www.3cx.com.ua)
- PCBest Networks SIP PBX (детальніше http://www.pcbest.net/sip_pbx.php)
- miniSipServer (детальніше http://www.myvoipapp.com/)

Прийміть до уваги, що, у всіх АТС різна цінова політика і можливості.
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У данній версії диспетчера софтфон дає можливість дати повідомлення серверу про набір номера і зробити виклик, прийняти вхідний звінок, відмовитися від вхідного звінка, опрацювати номер вхідного звінка і відкрити карточку клієнта за вказаним телефоном, вести підрахунок за зміну роботи користувачем кількості вхідних, вихідних, пропущених звінків (детальний звіт веде ваша IP АТС). Увага !!! Всі перенаправлення і логіку обробки звінків вхідних і вихідних опрацьовує ваша встановлена IP АТС.
На подальше плани доробки у софтфоні :
	Утримування звінка на лінії оператором.

Переадресація попередньо прийнятого звінка іншому оператору (у даний час цю логіку потрібно налаштовувати на IP АТС. У випадку відмови від вхідного звінка, звінок перенаправляється іншому оператору згідно налаштувань IP АТС).
	CallBack звінка у випадку не підтримки цієї послуги вашої IP АТС

***********************************


14.03.2012	Додатковий опис версії		ver 2.5

[+]	Добавлено можливість масового добавлення вказаних водіїв у чорний список згідно однакової причини.


***********************************


21.02.2012	Додатковий опис версії		ver 2.4

[+]	Добавлено можливість викликати  функції відкриття-закриття ефіра водіїв, редагувати стоянку водія, відправляти особисте повідомлення водію, закривати вибране або групу замовлень яким прийшов час закриття, через функціональний гарячий набір клавіш. Внизу програми є клавіша допомоги розташування гарячих клавіш …


***********************************


17.02.2012	Додатковий опис версії		ver 2.3

[+]	Добавлено можливість редагування диспетчером стоянок водія у якого статус GPRS.

[+]	Невеликі зміни на панелі створення замовлення (оновлено кнопку розрахунку через інтернет).


***********************************


01.02.2012	Додатковий опис версії		ver 2.2

[+]	Добавлено можливість одночасної постановки водія на декілька стоянок. Перероблено логіку підбору водія на замовлення у випадку одночасної постановки на декілька стоянок.

[+]	Добавлено додаткову панель АКТИВНИХ ВОДІЇВ .

[+]	Можливість створювати/знищувати стоянки у випадку роботи без карти міста .

[+]	Невеликі зміни на панелі створення замовлення.


***********************************


12.12.2011	Додатковий опис версії		ver 2.1

[+]	Добавлено можливість добавлення назв поширених близьких населених пунктів. Додає можливість диспетчеру в режимі без інтернета відбирати назви населених пунктів (добавлених адміністратором) для початкового або кінцевого пункта замовлення.

[+]	Виправлено помилку, коли при редагуванні клієнта у паролі добавляло додатковий знак “(”.

[+]	Добавлено можливість розширеного показу (підказку) номера будинка, назви вулиці/об’єкта у випадку коли напис не вміщається у виділений для цього панель (у випадку створення нового замовлення)


***********************************


01.12.2011	Загальний опис працеспроможної версії	ver 2.0

[DISPECHER.EXE] Диспетчер програмного комплексу замовлення таксі "BOVsoft - TAXI"
 
 
Модуль прийняття і роздачи замовлень водіям.
 

Дає можливість :

1. Входу в програму з заданим паролем і назвою пользувача.
2. Перегляду даних налаштувань зроблених за допомогою модуля [ADMIN.EXE].
3. Перегляд і редагування текучих, попередніх замовлень. Перегляд виконаних і знищених замовлень, також причину знищення. Без доступу адміністратора вибірка виконаних і знищених замовлень буде виконуватися тільки за дану зміну !!!
4. Прийом в телефонному режимі замовлень (у розробці новий сервіс підтримки автовизначення номера вхідного звінка і підняття карточки клієнта).
5. Швидке створення не кодованого замовлення (клієнта якого немає в базі).
6. Швидке створення карточки клієнта.
7. Розрахунок оптимального маршрута (не найкоротшого !!!), який ґрунтується на виборі проїзду меншої кількості перехресть перетинаючих вулиць. Розрахунок можливий точний по місту. Є можливість також розрахунку маршрута сервісом GOOGLE.
8. Можливість доопрацювання замовлень створених java — терміналами клієнтів, які не пройшли автоматичне створення (при неправильних даних замовлення) [у розробці web сервіс, попередній java сервіс для клієнта закритий].
9. Можливість попереднього визначення в телефонному режимі з клієнтом часу приїзду водія на місце замовлення і позначки в замовленні бажаного водія на задане замовлення.
10.      Швидке добавлення нового об'єкта на карту.
11. Відкриття водія на зміну.
12. Швидка роздача створених замовлень водіям.
13. Підбір найблищого водія до вибраного замовлення.
14. Зручний перегляд і редагування водіїв на стоянці.
15. Активний on-line чат диспетчер — водій, який користується java-терміналом.
16. Швидкий пошук на карті міста задані данні.
17. Неможливість закриття програми якщо є активні водії і/або активні замовлення
18.      Виконання вибраного компютера як аналізатор роботи (веде таблицю по часу потрібних параметрів для аналізу).

