01.06.2012	Додатковий опис версії		ver 2.4

[+]	Зменшення обмежень у роботі з програмою SERVISJAVA.EXE в режимі демо версії (без ліцензії). В даний час є можливість двух одночасних підключень у випадку тестування без ліцензії. Причина цьому виникла у неможливості (поки що -:) швидкої технічної підтримки під час створення місячних пробних ліцензій, і це дасть можливість випробувати даний комплекс (без web сервіса ) у демо режимі без ліцензії. Безкоштовні місячні ліцензії (без обмежень підключень) є можливість отримати під час запиту на email..


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


25.04.2012	Додатковий опис версії		ver 2.3

[+]	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).


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


14.03.2012	Додатковий опис версії		ver 2.2

[+]	Добавлено можливість обміну повідомленнями між водіями (для цього у графі кому призначено вказуєте позивний водія з додатковим символом крапка з спереді цифри позивного, наприклад  “.1025”).

[+]	Виправлено помилку яка виникала під час примусового зняття водія з ефіра.


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


01.02.2012	Додатковий опис версії		ver 2.1

[+]	Добавлено можливість одночасної постановки водія на декілька стоянок. Перероблено логіку постановки водія на стоянку/групу стоянок у випадку одночасної постановки на декілька стоянок.


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


01.12.2011	Загальний опис працеспроможної версії	ver 2.0

[ServisJAVA.exe] Сервіс роздач зєднань для GPRS/JAVA терміналів водіїв програмного комплексу замовлення таксі "BOVsoft - TAXI"
 
 
Модуль підтримки зєднань java - терміналів з компютером диспетчерської служби. Дає можливість обміну даними між телефоном і базою данних в реальному режимі.
 

Дає можливість :
 
1. При першому запуску створити базу налаштувань водіїв системи GPRS.
2. Налаштувати головний порт, порти зєднань клієнтів, додаткові налаштування клієнтів.
3. Налаштувати автоматичний перезапуск USB модема при збитті зєднань (при потребі).
4. Налаштувати параметри повідомлень для чата водій - диспетчер.
5. Налаштувати логіку автоматичних роздач через потік замовлення.
6. Перегляд лога роботи програми.
7. Перегляд проміжних даних головної бази данних (таблиці стоянок, потік замовлень).
8. Створення і редагування файла новин.
9. Контролювати процес прийняття, закриття і інші функції java - терміналів.


[TMORYAK.jar] Программа для телефонного терміналу водія програмного комплексу замовлення таксі "BOVsoft - TAXI"
 
 
Программа для телефонна з підтримкою java і правильно налаштованим сервісом GPRS, яка дає можливість доповнити або замінити принцип радіозвязку, для можливості повідомити диспетчера про зміну стоянки, прийняття/закриття/відмова замовлення, і виконує інші допоміжні функції. Працює в текстовому режимі (для зменшення ресурсоємності), є можливість працювати на телефонах без підтримки музики (у віброрежимі).
 

Дає можливість :
 
1. Входу в систему під вказаним паролем і кодом.
2. Перевірка звязку з сервером в режимі очікування (зміна повідомляється звуко/вібро ефектом).
3. Перегляд таблиці стоянок (в реальному часі), і самостійною зміною місця стоянки  / групи стоянок.
4. Перегляд списку потоку замовлень, і бронюванню в реальному часі вибраного замовлення. Зміна списку замовлень повідомляється звуко/вібро ефектом.
5. Можливість створення замовлення <підсадка> кодованому клієнту.
6. Перегляд новин сервера.
7. Перегляд звіту за сьогоднійшній день (кількість виконаних замовлень, список активних водіїв, список активних водіїв системи GPRS, список водіїв на стоянках).
8. Можливість надіслати швидке повідомлення диспетчеру/або вказаному адресату.
8. Можливість приймати швидкі повідомлення диспетчера/адміністрації (повідомляється звуко/вібро ефектом).
9. Можливість звінка з програми адресату з телефонної книжки (не на всіх телефонах), або вказавши телефонний номер.
10. Можливість самостійного зняття з ефіру.
11. Швидка відправка повідомлення SOS диспетчеру.
12. Переадресація на сервер для обновлення програми.
13. Прихід замовлення а також зміни активного замовлення водія повідомляється звуко/вібро ефектом, і дається можливість на протязі виданого часу прийняти/відмовитися від замовлення.
14. Можливість відправки повідомлення для диспетчера від водія про зміну стану замовлення (забрав пасажирів/турбувати пасажирів/запізнення на замовлення/закриття замовлення).
15. Проводити процес опитування водіїв
16. В подальшому підтримку GPS навігації.

