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TÜV Thüringen Gruppe 

® 

TÜVPOL dla SKP-2.0 

Oprogramowanie na – XXI wiek 

 

Program „TÜVPOL dla SKP wersja 2.0” do komunikacji z systemem CEPiK 2.0 - SKP jest już gotowy. 
Jest to rozwiązanie nowej generacji, wykonane przez następne pokolenie programistów.  
  
Zalety oprogramowania to: 
 

- nasz program nie wymaga wymiany aktualnie używanego sprzętu komputerowego 
- pracuje z dowolnym systemem zainstalowanym na SKP oraz  stacji obsługi  
- pełna integracja z systemem CEPiK 2.0-SKP opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji 
- niezależność od systemu operacyjnego (możliwość pracy w dowolnych systemach innych        niż MS 

Windows) 
- ciągła aktualizacja oprogramowania (po stronie naszego serwera) 
- aktualizacje będą uruchamiane automatycznie  
- regularna pełna archiwizacja baz danych na wysokim poziomie bezpieczeństwa  
- nie ma ryzyka utraty baz danych w razie awarii komputera na SKP 
- intuicyjny interfejs (pola na ekranie identyczne z wymaganym dokumentem 
 
Realizowane są wszystkie podstawowe funkcje programu:  
- wprowadzanie danych pojazdu (metryka: dowód rejestracyjny)  
- wybór wielokrotny wszystkich przewidzianych ustawowo badań (cennik) 
- tworzenie dokumentacji badań WYSIWYG 
- baza ustawowo zdefiniowanych usterek 
- drukowanie wszystkich ustawowo przewidzianych zaświadczeń 
- możliwość przeglądania rejestru badań 
- możliwość poprawiania badań 
- możliwość drukowania duplikatów zaświadczeń 
- generowanie sprawozdań z pobranych OE 
 
Zapewniamy obsługę urządzeń peryferyjnych i dodatkowych modułów:  
- drukarek zgodnie ze standardem DPS 
- drukarek fiskalnych do fakturowania 
- do analizy i raportów 
- do statystyk stwierdzonych usterek 
- drukowanie tabliczek zastępczych 
- współpraca z czytnikiem 2D (kod AZTEC) oraz inne zgodne z życzeniem użytkownika. 
 
Z tego co nam wiadomo, aktualnie nikt w Polsce nie ma takiego rozwiązania. Program jest funkcjonalny, 
przyjazny użytkownikowi, intuicyjny w obsłudze, łatwy do serwisowania, wprowadzania zmian i 
dostosowania do potrzeb klienta. Oparty jest na technologii SaaS. Dużą zaletą jest niezależność od 
systemu operacyjnego oraz brak instalacji i późniejszych aktualizacji po stronie SKP. Wszelkie 
modyfikacje dokonywane są przez operatora, a użytkownicy mają natychmiast dostęp do wszelkich 
wprowadzonych innowacji. Program zaprojektowany został do pełnej współpracy z systemem CEPiK 2.0 - 
SKP, który wchodzi w życie od listopada 2017r. TÜVPOL przed wielu laty jako pierwszy wprowadzał na 
polski rynek zachodnie technologie. Inni poszli naszym śladem. Teraz ponownie jako lider wytyczamy 
nowe kierunki i w zakresie oprogramowania przyjaznego SKP. 
Nasi przedstawiciele zaprezentują naszą ofertę w Państwa Stacji Kontroli Pojazdów i omówią warunki 
współpracy. Tel. nr 71 332 66 50, 602 31 98 31. 
Szczegóły na stronie www.tuvpol.pl  
 
Kierownik Działu Stacji Kontroli Pojazdów  
Henryk Bandych 
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