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Вступ. 

Навчальна дисципліна "АРМ диспетчера вантажних перевезень" 

вивчається в ІХ семестрі студентами, які навчаються за спеціальніс-

тю 7.07010102 „Організація перевезень і управління на транспорті 

(автомобільний транспорт)” денної форми навчання та в ХІ семе-

стрі студентами заочної форми навчання. Вона логічно завершує 

цикл предметів, що знайомлять студентів із сучасними інформацій-

ними технологіями автоматизації управління автотранспортним пі-

дприємством.  

У відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни для 

практичних занять відведено 8 годин. На протязі практичних занять 

студенти повинні вивчити сучасні принципи та методи побудови ав-

томатизованих робочих місць (АРМ) працівників автотранспортних 

підприємств, основні правила виконання поточних виробничих опе-

рацій за допомогою апаратно-програмних засобів автоматизації 

управлінської діяльності, що використовуються на транспорті. Важ-

ливою складовою комплексних систем автоматизації управління пе-

ревезенями є АРМ диспетчера вантажних перевезень, вивчення яких 

і є змістом даної дисципліни. 

Оскільки сучасні технології управління перевезеннями передба-

чають використання програмно-апаратних засобів для автоматизо-

ваного виконання диспетчерських функцій, то практичні заняття не-

обхідно проводити в комп’ютерному класі з встановленим ліцензій-

ним або безкоштовним програмним забезпеченням, яке дозволяє 

опанувати основні операції по веденню та обліку автотранспортної 

техніки, працівників, керуванню рухомим складом і організації ви-

конання замовлень на автомобільні перевезення.  

Методичні вказівки містять опис 4 практичних занять. До кожно-

го заняття наведено основні теоретичні відомості, програма роботи, 

вміст звітної документації та перелік контролюючих запитань для 

перевірки знань студентів з теми заняття.  

Виконанню практичних робіт повинно передувати самостійне 

опрацювання навчального матеріалу з файлу АРМ_дисп_СРС.doc, 

де наведені основні теоретичні відомості по роботі в середовище 

Adobe Dreamweaver CS4 та загальні відомості про програму „Радіо-

Таксі. 

За результатами виконання практичної роботи студенти предста-

вляють звіт в рукописному або друкованому вигляді. В звіті необ-

хідно відобразити назву та тему роботи, результати виконання прак-
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тичних завдань у вигляді таблиць даних, зображень та властивостей 

елементів інтернет-системи і т.і. (для кожної роботи вміст звіту ви-

значений).  

Кожне практичне заняття оцінюється по 7 балів: 1 бал – готов-

ність до заняття (наявність домашнього завдання, знання теоретич-

ного матеріалу, тощо); 1 бал – робота на занятті; 5 балів - оформ-

лення та захист звіту. Звіт з кожної роботи представляється та захи-

щається перед викладачем на наступному практичному занятті. Під 

час захисту звіту викладач перевіряє якість оформлення та повноту 

викладення матеріалу, правильність відповідей на контролюючі за-

питання. У випадку неякісного оформлення звіту або затримки його 

представлення та захисту кількість балів, що зараховуються за ро-

боту, може бути зменшена до 3. 

В навчальному плані для студентів заочної форми навчання на 

практичні заняття відведено 4 години. З метою опанування студен-

тами різноманітних типів АРМ рекомендується виконати 2 роботи. 

На першому практичному занятті об’єднати виконання двох робіт 

(№1 та №2) із зменшеним обсягом завдань. Наприклад, в довідники 

увести 3 - 4 водія та 3 - 4 одиниці автотранспорту. Другу частину 

заняття присвятити заповненню шляхових листів на вантажні пере-

везення (3 – 4 шт.).  

Протягом другого практичного заняття в середовищі "Диспетчер 

такси" рекомендується об’єднати виконання завдань практичних 

робіт №3 та №4. Для цього достатньо занести в Довідники програми 

3 – 4 записи з виконавцями, автомобілями, замовниками, вулицями 

та районами міста та прийняти/видати 3 - 4 замовлення на пасажир-

ські перевезення. 
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Практичне заняття №1 

Тема: Наповнення баз даних автотранспортного підприємства. 

Мета: Наповнення баз даних автотранспортного підприємства ін-

формаційним змістом. 

1. Теоретичні відомості 

Програма “АРМ диспетчера Автобазы“ призначена для авто-

матизації роботи автобази, також вона може використовуватися 

окремим підрозділом підприємства. Вона дає змогу підвищити ефе-

ктивність використання транспорту окремого підприємства так і то-

го, що виконує замовлення сторонніх організацій про транспорту-

вання вантажів і пасажирів. Система забезпечує виконання таких 

функцій: 

- облік водіїв, автотранспорту, організацій-замовників; 

- планування роботи водіїв на основі отриманих замовлень від орга-

нізацій-замовників; 

- оперативний контроль виконання рейсів водіями автобази; 

- облік витрат паливно-мастильних матеріалів (ПММ); 

- формування всіх необхідних звітів про результати позмінної робо-

ти водіїв, роботі автотранспорту, замовлень організацій-замовників: 

шляховий лист, картка транспортного засобу, реєстр ПММ, робоче 

навантаження на водія і т.д. 

Головне меню програми "АРМ диспетчера Автобазы" містить 

(рис. 1): 

- меню оформлення виїзду автотранспорту; 

- меню оформлення повернення автотранспорту; 

- меню виклику довідників та формування звітів; 

- кнопки для введення даних про початок і закінчення роботи ві-

дповідного диспетчера та виходу з програми. 

Головне вікно програми "АРМ диспетчера автобази" містить 

наступні кнопки: "Выезд автотранспорта", "Вьезд автотранспор-

та", "Справочники и отчеты", "Начало смены диспетченра", "Око-

нчание смены диспетчера", "Выход". (рис. 1). Кожна кнопка надає 

можливість виконати відповідний для вказаної функції перелік ко-

манд і оформити відповідні документи, що повинні супроводжувати 

виконання виробничої операції. Наприклад, кнопка "Справочники и 

отчеты" містить в своєму меню (Рис.2) наступні команди: 
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Рис. 1. Головне вікно програми "АРМ диспетчера автобазы". 

 

- Водители; 

- Автотранспорт; 

- Типы автотранспорта; 

- ГСМ; 

- Организации; 

- Заявки организаций; 

- Диспетчеры; 

- Смены диспетчеров; 

- Путевые листы. 
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Рис. 2. Склад меню "Справочники и отчеты". 

Меню команди "Водители" складається в свою чергу з підменю, 

яке призначено для виконання функцій автоматизованого ведення 

бази даних водіїв працівників підприємства. 

За допомогою меню Водители (рис. 3) на вкладці Справочники и 

отчеты можна переглядати, додавати, видаляти, корегувати та дру-

кувати інформацію про водіїв підприємства, а також їх особисті дані 

за допомогою елементів настроювання і управління 

, які знаходяться у нижній частині 

вікна меню Водители. 

Меню Автотранспорт (рис. 4), яке знаходиться на вкладці 

Справочники и отчеты дає змогу вести облік наявного на підприєм-

стві автотранспорту. Тут також можна викликати і редагувати інфо-

рмацію про водіїв та змінювати тип автотранспорту. 

Кнопка Карточка учета ТС дає змогу виводити інформацію про 

використання транспортних засобів за відповідними роками і міся-

цями. подібні функції має меню Организации і Заявки организаций, 

що сформовані за відповідний звітний період. 
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Рис. 3. Меню Водители 

Рис. 4. Меню Автотранспорт 

2. Програма роботи 

1. Ознайомитись з головним меню програми "АРМ диспетчера 

Автобазы". 

2. Здійснити введення інформації про водіїв у меню Водители на 

вкладці Справочники и отчеты (у якості водіїв необхідно ввести 

прізвища студентів групи у кількості 10-12). 

3. Здійснити введення нових транспортних засобів (10-12 од.) у 

меню Автотранспорт на вкладці Справочники и отчеты. 

4. Сформувати Карточку учета ТС за заданий період роботи тран-

спортних засобів у меню Автотранспорт на вкладці Справоч-

ники и отчеты. 
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5. Здійснити введення нових замовників (5-8 шт.) у меню Органи-

зации на вкладці Справочники и отчеты та виконати формуван-

ня заявок від замовників за вказаний період. 

6. Зформувати графіки роботи диспетчерів використовуючи меню 

Диспетчеры і Смены диспетчеров. 

3. Вміст звіту 

1) Номер, тема, мета роботи. 

2) Результати виконання роботи (База даних водіїв, автотранспо-

рту, організацій-замовників, постачальників, диспетчерів). 

4. Контрольні запитання 

1) Вкажіть структуру бази даних Водители; 

2) Вкажіть структуру бази даних Автотранспорт; 

3) Вкажіть структуру бази даних Типы автотранспорта; 

4) Вкажіть структуру бази даних ГСМ; 

5) Вкажіть структуру бази даних Организации; 

6) Вкажіть структуру бази даних Заявки организаций; 

7) Вкажіть структуру бази даних Диспетчеры; 

8) Вкажіть структуру бази даних Смены диспетчеров; 

9) Вкажіть структуру бази даних Путевые листы 

10) Вкажіть структуру даних Начало смени диспетчера. 

11) Вкажіть структуру даних Конец смени диспетчера. 

12) Які функції можна виконувати за допомогою програми "АРМ 

диспетчера автобази"? 

Практичне заняття №2 

Тема: Ведення обліку та звітності у програмі 

«АРМ диспетчера автобазы» 

Мета: Навчитися вводити дані та формувати шляхові листи та 

звіти про роботу водіїв у програмі «АРМ диспетчера автобазы». 

1. Теоретичні відомості 

Програма "АРМ диспетчера автобазы" дає змогу проводити 

оформлення виїзду та в’їзду транспортного засобу на автобазу. Це 

відбувається шляхом внесення даних про транспортний засіб та во-

дія на вкладці Выезд автотранспорта→Открытие путевого листа 

(Рис. 5). При цьому використовуються дані, які введені диспетчером 

раніше, зокрема Заявки организаций, Водители, Автотранспорт та 

ГСМ. Сформований таким чином шляховий лист матиме вигляд як 

на рис. 6. 
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Після прибуття транспортного засобу на автобазу та остаточного 

оформлення шляхового листа потрібно виконати Закрытие путево-

го листа на вкладці Въезд автотранспорта. Для цього заповнюєть-

ся відповідна форма (рис. 7) у яку заносяться дата та час повернення 

автомобіля, кількість невитраченого палива і норма його витрати, 

кількість годин у русі і у простоях та інші необхідні відмітки. Після 

цього вся вказана інформація заноситься у шляховий лист та у базу 

Путевые листы на вкладці Справочники и отчеты. 

Для ведення звітності про роботу водіїв, транспортних засобів та 

використанню паливно-мастильних матеріалів на вкладці Путевые 

листы передбачені відповідні опції (рис. 8) 

Рис. 5. Форма для уведення даних при оформленні виїзду транспо-

ртного засобу. 
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Рис. 7. Форма для введення даних при оформленні в’їзду 

транспортного засобу. 

Рис. 6. Зовнішній вигляд шляхового листа при виїзді транс-

портного засобу. 
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Рис. 8. Форма для ведення звітності по роботі водіїв  

та транспортних засобів 

2. Програма роботи 

1.  Ознайомитись з меню Справочники и отчеты програми 

«АРМ диспетчера автобазы». 

2. Виконати оформлення виїзду 5-и транспортних засобів на 

вкладці Выезд автотранспорта→Открытие путевого листа та 

оформлення шляхових листів. При цьому використовуються дані які 

сформовані до цього на вкладці Справочники и отчеты.  

3. Виконати оформлення в’їзду транспортних засобів на вклад-

ці Въезд автотранспорта→Закрытие путевого листа та остаточ-

ного оформлення шляхових листів.  

4. Виконати оформлення Реестр ГСМ по путевым листам та 

Реестр ГСМ по видам топлива за відповідний період. 

5. Виконати звіт про роботу транспортних засобів за день та 

оформити карточку обліку транспортних засобів використовуючи 

опції Реестр ТС за день та Карточка учета ТС. 

6. Узагальнити та представити на перевірку результати прове-

деної роботи з програмою «АРМ диспетчера автобазы». 

 

3. Вміст звіту 

1) Номер, тема, мета роботи. 

2) Результати виконання роботи (приклади заповнених шляхових 

листів (3 - 5 шт.), реєстри ГСМ, реєстри та карточки обліку ТЗ. 
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4. Контрольні запитання 

1) Вкажіть перелік даних при оформленні виїзду автотранспортного 

засобу. 

2) Вкажіть перелік даних при оформленні в’їзду автотранспортного 

засобу. 

3) Яка інформація є обов’язковою в шляховому листі водія? 

4) З якою метою при закритті шляхового листа вказується "Норма 

расхода топлива"? 

5) З якою метою при закритті шляхового листа вказується "Топливо 

при приезде"? 

6) З якою метою при закритті шляхового листа вказується "Показа-

ния спидометра"? 

7) З якою метою при відкритті шляхового листа вказується "Топливо 

при выезде"? 

8) З якою метою при відкритті шляхового листа вказується тип та 

об’єм палива? 

9) Для чого в шляховому листі фіксуються часові параметри роботи 

водія? 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Вивчення інформаційного забезпечення АРМ  

 "Диспетчер такси" 

Мета: Опанування методів використання сучасних інформаційних 

технологій  керування автотранспортним підприємством 

1. Теоретичні відомості 

"Диспетчер таксі"– це багатофункціональний програмний ком-

плекс, що призначений для автоматизації створення та керування 

службою "Радіо таксі".  

1.1. Опис програми "Диспетчер такси"  

Програма "Диспетчер такси" призначена для полегшення, спро-

щення, підвищення надійності роботи диспетчера служби таксі.  

Можливості:  

•  Ведення бази даних викликів;  

•  Ведення довідника водіїв;  

•  Ведення довідника диспетчерів;  

•  Приймання попередніх замовлень;  

•  Показ стану замовлення (виконані, виконуються, відміна);  
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•  Пільгові поїздки;  

•  Позмінна робота;  

•  Звіти про виконану роботу;  

•  Перегляд замовлень за будь-яку дату;  

•  Спрощене виконання операцій за допомогою функціональних 

клавіш;  

•  Мінімум системних вимог до апаратного і програмного забезпе-

чення (PI, Win 98, 64 Mb ОЗП); 

- Можливість підключення сотового телефону для відправки замов-

лення водію у вигляді смс та при вхідному дзвонику автоматичного 

відкриття вікна введення нового замовлення. 

Головне вікно програми складається з: Головного меню, Панелі 

інструментів, Таблиці замовлень, Рядку функціональних клавіш, Ря-

дку стану.  

У верхній частині головного вікна розміщено Головне меню про-

грами, яке складається з таких пунктів:"Вызовы", "Отчёты", 

"Справочники", "Сервис",  "О программе", "Выход".  

Пункт "Вызовы" призначений для внесення, редагування та ви-

далення замовлень в базі даних. Він містить такі підпункти: "Пере-

мена смены", "Новый", "Отмена", "Редактировать", "Удалить", 

"Забрал", "Высадил", які дозволяють автоматизований облік та ке-

рування диспетчером виконанням отриманих замовлень на переве-

зення.  

Пункт "Отчёты" призначений для формування та виведення на 

друк звітів та фінансових документів за підсумками роботи підпри-

ємства в цілому та кожного водія окремо за поточну зміну. 

Пункт меню "Справочники" використовується для ведення довід-

ників, що необхідні для роботи програми, та для інформаційного за-

безпечення роботи диспетчера. Він складається з таких підпунктів: 

"Исполнители", "Диспетчеры", "Причины отмены вызова".  

Меню "Сервис" дозволяє виконати редагування та архівацію бази 

даних виконаних замовлень. 

Пункт меню "О программе" містить інформацію про версію про-

грами та її розробників. 

Панель інструментів містить кнопки для швидкого виклику часто  

виконуваних з меню "Вызовы" команд. 

Практично всю робочу область Головного вікна програми займає 

таблиця замовлень, в якій різними кольорами відображено стан ви-

конання замовлень поточної зміни: зеленим кольором відмічено ви-
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конані замовлення, червоним кольором відмічені відмінені замов-

лення, білим кольором позначені замовлення, що виконуються, жо-

втим кольором відмічені замовлення, що виконані по особистих ві-

зитках.  

Рядок функціональних клавіш дозволяє виконувати всі диспет-

черські функції клавіатурою без допомоги миші. 

Рядок стану відображає поточний стан програми (поточну зміну, 

дату, ПІБ диспетчера, кількість замовлень за зміну).  

2. Програма роботи 

1.  Ознайомитись з головним вікном та можливостями програ-

ми «АРМ диспетчер такси». 

2. Наповнити інформаційним змістом такі довідники програми: 

"Водители" – 10 – 12 записів, "Диспетчеры" – 3 – 4 записи,  "Причи-

ны отмены вызова" – 3 – 5, "Сектора" – 6 – 8 записів з назвами ра-

йонів міста, "Пункты /Улицы" – 15 – 18 найменувань, "Клиенты" – 

10 – 12 записів, "Организации/Адреса" – 10 – 12 записів, "Карточки" 

– 4 – 7 записів, "Заведения" – 5 – 8 записів підприємств та організа-

цій міста. 

3. Виконати настроювання програми з меню "Настройка" 

шляхом уведення даних до таких підпунктів меню "Настройка": 

"Исполнители на смене", "Тарифы", "Очереди", "Столбцы".  

 

3. Вміст звіту 

1) Номер, тема, мета роботи. 

2) Результати виконання роботи (перелік водіїв, диспетчерів, ву-

лиць та пунктів доставки, приватних та підприємств-замовників пе-

ревезень, райони міста). 

3) Записати параметри та результати настроювань програми. 

 

4. Контрольні запитання 

1) Вказати призначення та перелік команд, що виконуються з ме-

ню "Вызовы". 

2) Вказати призначення та перелік команд, що виконуються з ме-

ню "Отчёты". 

3) Вказати призначення та перелік команд, що виконуються з ме-

ню "Справочники". 
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4) Вказати призначення та перелік команд, що виконуються з ме-

ню "Настройка". 

5) Вказати призначення та перелік команд, що виконуються з ме-

ню "Параметры". 

6) Вказати призначення та перелік команд, що виконуються з ме-

ню "Архивация". 

7) Вкажіть перелік команд що доступні для виконання у вікні 

"Водители". 

8) Вкажіть перелік даних, що супроводжують запис клієнта. 

9) Вкажіть перелік даних, що супроводжують приймання нового 

замовлення. 

10) Вкажіть перелік даних, що містяться в базі даних "Водите-

ли". 

11) Вкажіть перелік даних, що містяться в базі даних "Пункты-

Улицы". 

12) Які дані є обов’язковими при прийманні замовлення? 

13) Для чого призначене настроювання "Тарифи" в меню "На-

стройка? 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Вивчення функціональних обов’язків диспетчера служби в 

АРМ "Диспетчер такси". 

Мета: Опанування технології виконання диспетчерських функцій в 

службах радіотаксі.  

1. Теоретичні відомості. 
Обов’язки диспетчера – здійснення прийому замовлень від клієн-

тів і організація їх виконання шляхом передачі необхідних даних до 

виконавця замовлення (водія). В кінці зміни диспетчер формує звід 

про результати власної роботи та про результати роботи підприємс-

тва в цілому та по окремих виконавцях (водіях) 

 

Для прийому замовлень Оператор працює з вікном „Вызовы”, де 

обробляє такі дані: 

1. Адреса подачі авто – пункт відправлення, вулиця, номер бу-

динку, район, квартира, під’їзд (якщо є). В замовленні також вказу-

єься адреса доставки ("Улица прибытия клиента", "Дом"), на основі 

чого з врахуванням тарифів обчислюється вартість перевезення клі-

єнта. При цьому враховується тип (вантажопідйомність) потрібного 
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автомобіля, від чого залежить тариф на перевезення, а отже і вар-

тість виконання замовлення.  

 Якщо в програму введена база даних вулиць міста, то диспетчер 

може вибрати назву вулиці та район міста, де проживає замовник, з 

довідника програми шляхом натискання клавіш "Улица отправления 

клиента" та "Улица прибытия клиента". Після заповнення полів 

"Пункт отправления клиента", "Улица отправления клиента", 

"Пункт прибытия клиента", "Улица прибытия клиента", "Время 

прибытия водителя на адрес" та "Время взятия клиента" натиска-

ється кнопка "Ок", отримане замовлення з’являється у вікні поточ-

них замовлень жовтим кольором. Статус замовлення змінюється, 

якщо диспетчер отримав повідомлення від водія про виконання за-

мовлення і заповнив поля "Время высадки клиента" та "Стои-

мость". Після натискання кнопки "ОК" виконане замовлення зафар-

бовується зеленим кольором в головному вікні програми. 

 В разі відміни замовлення клієнтом, або з будь-якої іншої при-

чини в головному вікні програми натискається кнопка F8 "Отмена", 

в результаті чого поточне замовлення зафарбовується червоним ко-

льором для подальшого аналізу причин невиконання даного замов-

лення.   

 В кінці зміни диспетчер формує звіти з меню "Отчеты" такими 

командами: 

 - командою "Отчёт за смену" формується звіт за зміну, в якому 

перелічені виконані замовлення та сума грошей, зароблених водіями 

підприємства протягом зміни даного диспетчера.  

 - командою "Итоговая ведомость за смену" обчислюється сума 

оплати водіями наданих їм інформаційних послуг, тобто сума заро-

блених підприємством грошей. 

 - командою "Отчёт по исполнителю" формується список вико-

наних кожним водієм замовлень та сума їх заробітку за поточну змі-

ну. 

  - командою "Отчёт  за сутки" формується результуюча відо-

мість зароблених грошей протягом декількох змін за останні сутки. 

2. Програма роботи 

1. Запустити програму "АРМ Диспетчер такси 5.1", увести 10 - 

15 замовлень на виконання вантажних та пасажирських перевезень 

замовників, які були занесені в довідник "Клиенты" та "Организа-

ции/Адреса" на попередньому занятті. Для одного чи двох замов-
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лень не заповнювати поле "Время взятия клиента", а натиснути F8 

"Отмена"  з вказанням причини невиконання замовлення.  Для ін-

ших замовлень не заповнювати поле "Время высадки клиента".  

2. На початку другої півпари заняття для всіх нескасованих замо-

влень увести кнопкою F9 час висадки пасажира, тобто час завер-

шення виконання замовлення, внаслідок чого вони стануть зафарбо-

ваними зеленим кольором (виконані). 

3. Сформувати наступні звіти про роботу диспетчера: "Отчёт за 

смену", "Итоговая ведомость за смену", "Отчёт по исполнителю" 

(для одного з водіїв), "Отчёт  за сутки" і зберегти їх з датою занят-

тя у назві ДД-ММ-РР. Формат файлів, що зберігаються програмою, 

має розширення .QRP. Даний формат не може розрізнятися тексто-

вими редакторами чи процесорами, тому при відсутності принтера 

під час роботи з програмою "АРМ Диспетчер такси 5.1" в лабора-

торії всі файли звітів треба зберегти на диску з розширеннями .QRP.     

3. Домашнє завдання 

Для підготовки звіту з лабораторної роботи №4 необхідно розд-

рукувати сформовані під час виконання роботи звіти. Для того, щоб 

вставити QRP-файли в текстовий документ необхідно їх конверту-

вати  (перетворити) з формату .QRP у формат графічного файла 

(bmp, gif, jpg, png, wmf). Найпростіше ця операція виконується за 

допомогою простої програми-конвертера qrptowmf.exe розміром 

347136 байт, яку безкоштовно можна скачати з Internet.  

Використання вказаної програми дозволяє перетворити файли 

звітів з формату .QRP у формат графічного файла wmf, який достат-

ньо просто вставляється у файл документа Word. 

3. Вміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Функції диспетчера та технологія їх виконання в програмі. 

3. Таблиця уведених (прийнятих) замовлень. 

4. Звіти про результати роботи диспетчера протягом зміни. 

4. Контрольні запитання 

1) Призначення програми „АРМ Диспетчер такси 5.1 ”. 

2) Яка інформація міститься у звіті "Отчёт за смену"? 

3) Яка інформація міститься у звіті "Итоговая ведомость за сме-

ну"? 

4) Яка інформація міститься у звіті "Отчёт по исполнителю" 
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(для одного з водіїв)? 

5) Яка інформація міститься у звіті "Отчёт  за сутки"? 

3) Пояснити вміст та призначення довідника "Водители". 

4) Пояснити вміст та призначення довідника "Сектора". 

5) Пояснити вміст та призначення довідника "Клиенты". 

6) З якою метою для постійних замовників уводиться персональ-

ний код? 

7) З якою метою для водіїв уводиться персональний позивний? 

8) Пояснити вміст та призначення довідника "Диспетчеры"? 

9) Описати порядок дій диспетчера при реєстрації нового замов-

лення. 

10) З якою метою виконується в меню "Настройка" настроюван-

ня диспетчером пункту "Очереди"? 

11) Які дані вказуються адміністратором служби радіо-таксі в 

меню "Параметры"? 
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