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5/2022 szám ─ 2022.12.07 

 
VPI-EMG 08B – 4.02 modul 

VERS-Tool 
 
Általános rendelkezések 
 
Közzétételre kerülnek a VPI-EMG műszaki továbbfejlesztései. Az átvevő figyelmét ez úton 
felhívjuk az egyes tényállásokkal kapcsolatos módosításokra és egyértelműsítésekre, amelyek 
módosítási közlemény publikálásával párhuzamosan, a megfelelő sorszámú kiadványban 
kerülnek bedolgozásra az aktuális modulokba. 
 
A szöveg módosításait alapvetően sárga háttér jelzi. A kiegészítések kék betűvel és a törlések 

vörös, áthúzott betűkkel jelennek meg.  

 

Az ECM-eknek a VPI-EMG karbantartási programjukba való integrálása keretében kötelesek 
megvizsgálni a módosítások / kiegészítések alkalmazhatóságát. 

 
VPI-EMG 08B - Version 4.0 - VERS-Tool modul módosításai: 
 
 
Érinti:   VPI-EMG 08B – VERS-Tool modul 

 Állapot: 2022.04.10. 

 

1. Kiegészítve: 3. függelék Kezelés, 1. Munkalépések, (17), (18), (19) alpont 

2. Módosítva: 4. függelék, A VERS-Tool műszaki folyamatai, 5. Nyelv 

módosítása, (3) alpont 

 

 
 
Magyarázat / kommentár: 

 

1. Leírásra kerül a dokumentumgenerátor megnyitásának folyamata és elmagyarázásra 

kerülnek a dokumentumgenerátor gombjai. 

2. A mondat kiegészítése az „automatikus” szóval az egyértelműség kedvéért. 

 
A VPI-EMG 08B modul fennmaradó szabályozásait a továbbiakban is korlátozás nélkül és 

változtatás nélkül alkalmazni kell. 
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3. függelék  Kezelés 

 
1. Munkalépések 

 
(17) Lehetőség van egy .zip mappa készítésére, amely az összes ECM-vel kapcsolatos fájlt 

és űrlapot tartalmazza. A könnyebb hozzárendelés érdekében a fájlnevek 
automatikusan tartalmazzák a kocsiszámot is. Ezt a mappát helyben kell elmenteni, majd 
az ECM által preferált kommunikációs csatornán cserélhető ki. Ehhez először az alábbi 
gombot kell lenyomni: 

 
és ezt követően: 

 
 
(18) A megnyitott dokumentum-generátor a következő funkciókkal rendelkezik 

 
                előnézet,      letöltés,   A generálandó dokumentumok és nyelv kiválasztása 
 
(19)  A fent ismertetett folyamat(ok) a How-To videókban van (vannak) részletesebben 

elmagyarázva. 
 

 

4. függelék A VERS-Tool műszaki folyamatai 

5. Nyelvváltás 

(3) A nyelvek és a fordítások módosításánál a VERS-Tool-t a felhasználók automatikusan 
új változatként kapják meg. 

 

 

https://www.youtube.com/@vpieuropeanrailservicegmbh6866/playlists

