
SKP PRO CEP to najczęściej kupowane oprogramowanie dla stacji kontroli

pojazdów w okresie ostatnich 18 lat. Jest w pełni zgodnym z CEPiK 2.0,

profesjonalnym pakietem programów wspomagającym pracę diagnosty. Umożliwia

wystawianie wszystkich dokumentów wymaganych podczas wykonywania badań

technicznych. Zawiera elektroniczny rejestr badań (nabić) z możliwością korekty

gromadzonych danych.



Łączenie z CEP



Wybór certyfikatu



F2 - Początek...        (rejestracja pojazdu)

F3 - ...w trakcie...      (badanie pojazdu)

F4 - ...dawno temu   (archiwum)

F5 - Słowniki            (konfiguracja danych)

F6 - Administracja    (konfiguracja programu)

F1 - Pomoc...        (instrukcja obsługi programu) 

F7 - ...aktywacja     (termin ważności programu)

F8  - ...faktura...      (program fakturujący)

F10 - ... i już             (zamknięcie programu)

Okno główne – program umożliwia pracę zarówno w trybie on-

line, jak również w trybie awaryjnym, np. przy braku możliwości

połączenia z CEP – awaria internetu



Wyszukiwanie pojazdu



Weryfikacja danych



Cennik – lista dostępnych badań



Raport imienny pobranych opłat.



Logowanie. Wybór badania i pojazdu z listy.



Rejestr decyzji i protokołów wydanych przez TDT.



Automatyczna kwalifikacja wyniku badania



Czytelna kwalifikacja usterek



W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego

program od wielu lat generuje automatyczne

wystawienie pokwitowania.



Sprawdzanie, czy dane zostały przekazane do CEP



Własny N-REJESTR działający w trybie awaryjnym.

Automatyczna aktualizacja programu.



Podczas użytkowania programu, tworzone są dodatkowo 2 własne katalogi danych technicznych:
katalog DIP z danymi pojazdów, dla których wystawiono dokument DIP oraz katalog Uzupełnień,
w którym są przechowywane dane pojazdów, dla których dokonywano uzupełnienia danych
technicznych (np. na potrzeby wymiany DR).



W skanerze zastosowano najnowszej generacji mikrokontrolery

oraz matrycę zapewniającą wysokiej jakości odczyt.

Połączenie z komputerem następuje przez USB lub port szeregowy.

Na produkt udzielana jest roczna gwarancja.

Dekodowane dane wyświetlane są na ekranie w formie nowego

dowodu rejestracyjnego z możliwością wydrukowania oraz są
bezpośrednio wpisywane do SKP PRO CEP

•  Przeznaczony jest do dekodowania kodów, które znajdują się w dowodach rejestracyjnych. 

•  Prosty w użytkowaniu, efektywnie przyspiesza pracę różnych grup zawodowych. 

•  Eliminuje błędy przy wprowadzaniu danych do komputera. 

•  Całkowita zgodność wprowadzonych danych z rejestrem centralnym.

•  Wzmocniona obudowa odporna na wielokrotne upadki.

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH DWUWYMIAROWYCH

z podstawką i oprogramowaniem



WSPÓŁPRACA CZYTNIKA KODU 2D Z PROGRAMEM 

SKP PRO CEP** i AutoVIN** lub AutoVIN Plus**

Wczytywanie danych z dowodu rejestracyjnego za pomocą czytnika 2D jest możliwe

po wcześniejszym zainstalowaniu odpowiednich sterowników oraz programu 2DDR.

Program po zainstalowaniu należy skonfigurować zgodnie z zaleceniami dystrybutora

czytnika. Po poprawnym zainstalowaniu sterowników i uruchomieniu aplikacji testowej

2DDR, jest on gotowy do pracy w połączeniu z aplikacją SKP PRO CEP.

Opis instalacji w sekcji:

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM CZYTNIKA

** rozkodowanie obejmuje pełen zakres informacji podanych w dowodzie rejestracyjnym.



Poniżej opisane są wszystkie dane, które mogą być

odczytane na podstawie kodu 2D:

• numer dowodu rejestracyjnego

• organ wydający dokument

• rodzaj pojazdu

• przeznaczenie

• rok produkcji

• dopuszczalna ładowność

• dopuszczalny nacisk na oś

• numer karty pojazdu

• numer rejestracyjny

• data pierwszej rejestracji na świecie

• imię i nazwisko/firma właściciela

• adres właściciela

• marka pojazdu

• model pojazdu

• typ pojazdu

• numer nadwozia/podwozia VIN

• maksymalna masa całkowita

• rodzaj paliwa

• dopuszczalna masa całkowita

• dopuszczalna masa całkowita zespołu poj.

• masa własna

• termin ważności dowodu rejestracyjnego

• data wydania dowodu rej.

• kategoria pojazdu

• numer świadectwa homologacji

• liczba osi

• masa przyczepy z hamulcem

• masa przyczepy bez hamulca

• pojemność silnika cm3

• moc silnika kW

• stosunek masa/moc

• ilość miejsc siedzących

• ilość miejsc stojących



program SKP PRO CEP uzupełnia okno rejestracji pojazdu do badania

technicznego o dane zawarte w dotychczasowej bazie danych użytkownika.

Po odczycie kodu 2D startuje krótki proces poszukiwania pojazdu w bazie.

W przypadku odnalezienia poprzedniej "wizyty" pojazdu na stacji automatycznie

wczytywane są następujące dane:

• data pierwszej rejestracji w Polsce

• numer zbiornika*

• ważność KDT/TDT*

• data protokołu*

• numer protokołu*

• nr telefonu

• adres e-mail

* tylko dla pojazdów zaopatrzonych w instalację gazową

Dodatkowo...



• POSNET(Thermal, 301,3001)
• ELZAB (FP600, OMEGA)
• NOVITUS (d.OPTIMUS Vivo, Vivi II)
• INNOVA (PROFIT)

Pozwala na bezpośrednią współpracę

z drukarkami fiskalnymi



W celu zabezpieczenia bazy 

danych, SKP PRO CEP 

posiada rozbudowane 

mechanizmy tworzenia kopii 

bezpieczeństwa. Możliwe jest 

bezpłatne archiwizowanie kopii 

bezpieczeństwa  na serwerze 

FTP producenta.

Kopie bezpieczeństwa



Dostępna jest specjalna wersja pakietu dla stacji podległych np.: MSWiA, MON. Zgodnie

z rozporządzeniem Dz. U. 2017 poz. 577 z dnia 16 marca 2017r. w sprawie badań

technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów

użytkowanych w sposób szczególny, wymagana jest bezwzględnie oddzielna numeracja

nabić, wprowadzono również „Rejestr nabić”. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika pakiet

SKP PRO CEP umożliwia pracę bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

W celu zachowania pełnej zgodności z prawem, oprogramowanie podlega ciągłym

aktualizacjom dostępnym on-line lub w formie płyty CD-ROM.



Moduł SKP SMS

jest elementem

wyposażenia 

SKP PRO CEP

- dodatkową sekcją.

Stacja płaci tylko

za wysyłanie SMS-ów

po wykupieniu

odpowiedniego pakietu.

SKP SMS



Zestaw cryptoCERTUM

Zestaw cryptoCertum jest niezbędnym nośnikiem certyfikatu wydawanego przez MC, który umożliwia 

autoryzację przy współpracy z SI CEPiK. Zestaw dodatkowo umożliwia obsługę oraz bezpieczne 

przechowywanie certyfikatów klucza publicznego.

Karta Certum jest wymieniona na stronie www.cepik.gov.pl jako spełniająca wymagania techniczne

Standard z czytnikiem USB                                        Mini z czytnikiem USB

Zestaw cryptoCERTUM + Czytnik kart ACS ACR38 USB



Jednym z modułów pakietu SKP PRO CEP jest obecny na rynku od 20 lat program

AutoVIN®, a od 10 lat AutoVIN® PLUS. Jest to jedyny program na świecie

obejmujący swą bazą wszystkich światowych producentów posiadających prawo

do posługiwania się własnymi kodami WMI oraz DOT.



Według stanu bazy danych na dzień 01.12.2018 r. program zawiera:

• producentów z własnym kodem WMI 39 709

• rozpoznawanych marek ogółem 3 436

• rozkodowywanych szczegółowo – marek 173

• modeli 2 166

• typów 34 103

• ilość sekwencji nr seryjnych 33 062

• fabrycznych kodów silników 100 789

• fabrycznych kodów opon 953

• fabrycznych kodów szyb 1 026

• PLUS - zawierający ponad 2,5 miliona danych technicznych.



Umożliwia dekodowanie numerów VIN ...



oznaczeń silników ...



kodów DOT szyb ...



oraz kodów DOT opon.



Posiada opisy lokalizacji numerów



Wbudowany analizator VIN

umożliwia kontrolę błędnego kodu. 

Wygląd okna analizy WMI (znaki 1-3).



Wbudowany analizator VIN

umożliwia kontrolę błędnego kodu. 

Wygląd okna analizy VDS (znaki 4-11).



Pozwala na rozkodowanie numeru rejestracyjnego



fisVAkT - prosty, ale bardzo funkcjonalny i przejrzysty program fakturujący z możliwością

wystawiania korekt.

Terminarz zleceń – bardzo prosty w użytkowaniu terminarz. Umożliwia zapisywanie

z dowolnym wyprzedzeniem wszelkich zdarzeń związanych z działalnością stacji i nie tylko.

Ewidencja opłat ewidencyjnych – zawiera ewidencję pobranych opłat ewidencyjnych

oraz drukowanie „KP” lub „NK” (dowodów wpłaty) i ewidencji. Dowód wpłaty „KP”

lub „NK” zgodny z wymogami przewidzianymi dla tego typu dokumentów.

Raport sprzedaży – rozliczanie obrotów za dowolny okres dla stacji lub poszczególnych

diagnostów.

Historia danego pojazdu - Program pozwala na wydrukowanie historii badań dla danego

numeru rejestracyjnego lub numeru nadwozia. Każdy diagnosta pracujący na SKP PRO

CEP może wydrukować, na życzenie klienta, obszerną i dokładną historię pojazdu.

W skład programu SKP PRO CEP wchodzą również:



RAPORT zmian w rejestrze - z możliwością drukowania za dowolny okres.

Zaproszenia – program generujący i drukujący zaproszenia dla klientów stacji w celu

powiadomienia o zbliżającym się terminie badania technicznego.

Wnioski – o wykonanie badania okresowego pojazdu.

Akty prawne – zbiór wszystkich ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących SKP

(udostępnione do użytkowania w celach informacyjnych, nie komercyjnych).

ADR 2017 – umowa międzynarodowa (udostępniona do użytkowania w celach informacyjnych,

nie komercyjnych).

Export pliku XML dla potrzeb CEPiK. Producent oprogramowania, jako firma ściśle

współpracująca przy projekcie zapewnia pełną unifikację SKP PRO CEP z wymogami MSWiA

dla programów współpracujących z CEPiK.

Kopie bezpieczeństwa – kopiowanie programów SKP PRO CEP i fisVakT (archiwizacja).



Pomoc doradcza

Każdego roku SITK RP O/Krosno organizuje płatne seminaria

szkoleniowe z udziałem “SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki

i innych współpracujących firm. Zawarcie stałej umowy pozwala na:

• udział dwóch przedstawicieli stacji kontroli pojazdów w seminariach

bez dodatkowych opłat.,

• korzystanie z bazy ponad 1000 pytań i odpowiedzi związanych

z badaniami technicznymi pojazdów, a także ponad 100 pytań

i odpowiedzi opisowych,

• otrzymanie pomocy doradczej (w tym prawnej) dla stacji kontroli

pojazdów i zatrudnionych w niej diagnostów samochodowych.

Szczegóły zamieszczone są na stronie

www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl



Szczegółowy opis oprogramowania zawarty jest na stronie internetowej:

www.skppro.pl

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną SKP PRO CEP.

Zapraszamy na ogólnodostępne forum dyskusyjne dla diagnostów 

www.forumdiagnostow.pl

Obok wymiany doświadczeń pomiędzy diagnostami i fachowcami, dostępnych jest wiele

interesujących materiałów wspomagających pracę diagnosty samochodowego,

w tym przeprowadzania badań technicznych.

Zapraszamy do zapisania się do Newsletterów na stronie www.dlid.pl

http://www.skppro.pl/
http://www.forumdiagnostow.pl/

