Kwestionariusz oprogramowania MIREL
Kwestionariusz ten jest przesyłany razem z potwierdzeniem zamówienia w celu:



wprowadzenia nowej licencji – w przypadku, gdy stanowisko wnioskujące nie ma w dyspozycji żadnego innego
oprogramowania SW MIREL



uzupełnienia posiadanej licencji – w przypadku, gdy stanowisko wnioskujące posiada już zakupione
oprogramowanie SW MIREL i wnioskuje o rozszerzenie licencji o inne moduły

W celu pomyślnej rejestracji, ewentualnie zmiany rejestracji konieczne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
Opóźnione odesłanie lub odesłenie niepełnej ankiety ma wpływ na termin dostarczenia oprogramowania SW MIREL.

1 Numer licencji

2 Nazwa stanowiska

3 Osoba kontaktowa

4 Numer telefonu

5 adres e-mail

6 Moduły wyposażenia programowego

Modyfikacja MAP:
7 Uprawnienia dla MIREL Transwin

zgrywanie tylko
nowych danych

zgrywanie wszystkich
danych

otwieranie
archiwum

ustawianie czasu

MIREL RM1

MIREL RS812

MIREL RS813

MIREL RS363

MIREL SOL

MIREL RM2

8 Uprawnienia dla MIREL KAM

MIREL VZ1
9 Uprawnienia dla MIREL TEST3G

MIREL RS361
10 Uprawnienia dla MIREL TSM3G

MIREL SOL

MIREL RM2

11 Čísla a prevádzkovatelia HDV (MIREL Transwin)

Sporządził

Miejsce sporządzenia

Data
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Wyjaśnienia
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Zawartość pola

1

W przypadku nowej licencji wypełnia producent. Wnioskodawca wypełnia tylko w przypadku wniosku o
uzupełnienie istniejącej licencji

2

Należy wpisać nazwę stanowisk, na którym oprogramowania będzie używane (np. Nazwa firmy, w razie
potrzeby łącznie z numrem porządkowym.

3

Należy wpisać dane osoby kontaktowej, która będzie korzystała z oprogramowania.

4

Należy wpisać numer telefonu do osoby kontaktowej.

5

Należy wpisac adres e-mail osoby kontaktowej.

6

Należy wpisać wnioskowaną modyfikację MIREL MAP zgodnie z zapisami dokumentu 2296MAP – Karta
Katalogowa
Należy wypełnić tylko w przypadku wnioskowania o MIREL Transwin. Za pomocą kliknięcia w odpowiednie
pole zostanie wybrany żądany zakres uprawnień. Jeżeli zamawiającym oprogramowanie SW nie jest
użytkownik eksploatujący pojazd kolejowy z napędem, udostępnienie wybranego zakresu uprawnień jest
uwarunkowane wcześniejszym przedłożeniem przez wnioskującego pisemnej zgody podmiotu
eksploatującego pojazd.
Możliwości uprawnień dla MIREL Transwin:

7

Odczytywać nowe dane – odczytuje się dane od ostatniego zgrania danych
Odczytywać wszystkie dane – odczytuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu rejestrującym
Odblokowywanie archiwum – możliwość nadpisywania już odczytanych danych
Ustawianie czasu – ustawia czas w urządzeniu rejestrującym zgodnie z czasem systemowym komputera
PC za każdym razem, gdy odczytywane są dane i ustawiane są daty przejścia na czas zimowy / letni.
Posiadanie tego uprawnienia jest zalecane.

8

Wypełnia się tylko w przypadku złożenia wniosku o MIREL KAM.

9

Wypełnia się tylko w przypadku złożenia wniosku o MIREL TEST3G.

10

11

Wypełnia się tylko w przypadku złożenia wniosku o MIREL TSM3G.

Wypełnia się tylko w przypadku złożenia wniosku o MIREL Transwin. Należy wypisać dokładne numery
i nazwy operatorów lokomotyw kolejowych z napędem, z których będzie można, po otrzymaniu pisemnej
zgody eksploatującego lokomotywę, wykonać odczyt danych.
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