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Vážení obchodní přátelé, 
 

babí léto je definitivně za námi, podzim se stal realitou a pomalu se začínáme připravovat na zimu. Říjnové 

číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU je opět připraveno seznámit Vás s novinkami a zpříjemnit Vám 

nastávající dny. 

První novinkou, o které se zmíníme, je vylepšená práce s benefity u soukromých kilometrů, které lze nyní 

zadávat i počtem kilometrů. Další novinkou je automatické omezení doby, kterou lze použít jako vstupní 

interval u některých statistik. Toto omezení slouží jako ochrana aplikace proti přetížení. 

Seznámíme Vás s novými nastaveními pro výpočet cestovních náhrad a v neposlední řadě na Vás čeká úplně 

nová statistika s názvem Kontrola výkonů podle tachografu, kterou jste si sami vyžádali. 

Znovu se vrátíme k setkání s klienty, které proběhlo minulý měsíc na Kraví hoře v obci Bořetice. Tato akce už 

tvoří nedílnou součást kalendáře WEBDISPEČINKU, protože v sobě kombinuje přístup k novým informacím, 

zábavu i možnost vzájemného setkávání. 

Soutěžní otázka z minulého čísla Vám žádné potíže nečinila, přestože se týkala nových vlastností aplikace WD 

Fleet 2. To nás pochopitelně velmi těší, stejně jako velké množství zaslaných odpovědí. Jména výherců a 

novou soutěž, tentokrát sudoku, najdete jako obvykle na konci časopisu. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 

ÚVODNÍK 
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Novinka – vylepšený výpočet benefitů 
Vylepšili jsme možnosti u výpočtu benefitů pro soukromé jízdy. V případě, že firma dává řidiči k dispozici 
určitý počet ujetých kilometrů zdarma jako benefit, lze tento počet nově do WEBDISPEČINKU zadat a 
zohlednit ho při dalších výpočtech. Doposud bylo možné tento benefit zadat pouze v procentech. Pokud 
chcete použít ve Vaší firmě tento způsob zadání, označte ve volbě „Nastavení – Firma – Nastavení firmy“ 
položku „Benefit řidiči ze soukromých jízd [km]“. 
 

 
 

Tímto výběrem automaticky vypnete výpočet benefitů pomocí procent. U každého řidiče pak přibude položka 
„Benefit řidiči ze soukromých jízd km/měsíc“. Pokud chcete nastavit počet soukromých kilometrů, které bude 
mít konkrétní řidič měsíčně zdarma k dispozici, zvolte nabídku „Nastavení – Řidiči – Řidiči“ a použijte ikonu 

pro editaci u konkrétního řidiče . 
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NOVINKA – VYLEPŠENÝ VÝPOČET BENEFITŮ 
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Do vyznačené položky zadejte požadovaný počet kilometrů, který se jako benefit bude odečítat od skutečně 
ujetých soukromých kilometrů. Výpočet bude fungovat pouze v rozsahu celých měsíců, jiné období není 
podporováno.  

 

NOVINKA – VYLEPŠENÝ VÝPOČET BENEFITŮ 



  
NOVINKA – OMEZENÍ DOBY PRO STATISTIKY 

“ 

strana 6 

Novinka – omezení doby pro statistiky  
U některých statistik došlo k omezení intervalu, pro které lze vybrat zobrazení požadovaných hodnot. 
Omezení je nutné pro zachování rychlé odezvy serveru a zároveň slouží jako ochrana před jeho zahlcením 
přehnanými požadavky. V tuto chvíli je omezení platné pro statistiky „Rychlost“ a „Návštěva vlastního místa“, 
a to maximálně na 2 měsíce, u statistiky „Průjezd vlastním místem“ je to 1 měsíc. Pokud zadáte v této 
statistice např. interval od 1.4.2013 do 30.10.2013, dojde k jeho omezení na jeden měsíc a zobrazí se 
informační okno. Jakmile okno s informací zavřete, objeví se výpis výsledků pro upravenou délku období. 

 

V zájmu zachování rychlosti a stability aplikace plánujeme postupně omezení délky intervalu i pro další 
položky. O případných změnách Vás budeme včas informovat na stránkách našeho časopisu. 
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NOVINKA – NOVÉ VOLBY PRO VÝPOČET DIET 

“ 

Novinka – nové volby pro výpočet diet 
V nabídce „Nastavení – Firma – Nastavení firmy“ přibyly v sekci s názvem „Cestovní příkaz“ dvě nové volby, 
„Cestovní náhrady podle zákonných norem ČR“ a „Cestovní náhrady podle zákonných norem SK“. Tyto nové 
možnosti umožní jednoduše odlišit výpočet diet pro obě republiky, protože podmínky pro přiznání cestovních 
náhrad se v obou zemích liší. Pokud není zaškrtnutá žádná volba, výpočet cestovních náhrad probíhá striktně 
podle nastavených hodinových sazeb. 

 

Jinak se z hlediska výpočtu diet nic nemění. Pokud dojde ke změně sazebníků náhrad pro rok 2014, budeme 
mít nové hodnoty pro Vás včas připraveny. Nezapomeňte si v takovém případě nové sazby importovat ve 
volbě „Nastavení – Číselníky – Stravné“. 
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NOVINKA – KONTROLA VÝKONŮ PODLE TACHOGRAFU 
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Novinka – kontrola výkonů podle tachografu 
Opět jsme vyslyšeli jeden z Vašich požadavků, tentokrát na možnost kontroly délky přestávek, a přidali jsme 

do WEBDISPEČINKU novou statistiku. Najdete ji v nabídce „Statistiky – Výkaz práce – Kontrola výkonů podle 

tachografu“ a je dostupná pouze tehdy, pokud máte zapnutý balíček „Spedice“. Můžete zde vybírat podle 

vozidla, řidiče, typu činnosti a nastavovat sledovaný interval. Díky tomu, že součástí výstupu je i položka 

„Místo“, lze vybranou činnost zobrazit pomocí ikony  na mapě. Získáte tak okamžitý přehled o všem, co 

Vás zajímá. 

 



SETKÁNÍ S KLIENTY – KRAVÍ HORA 2013 

“ 
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Setkání s klienty – Kraví hora 2013 
Ve dnech 19. a 20. září se konalo už tradiční setkání s klienty WEBDISPEČINKU na Kraví hoře, která je součástí 
obce Bořetice. Na organizaci této akce se podílely firmy KomTeS Chrudim i KomTeS SK, HI Software 
Development a Princip. 
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SETKÁNÍ S KLIENTY – KRAVÍ HORA 2013 

 
Setkání mělo několik částí. Po příjezdu a registraci měli účastníci možnost obcházet připravená stanoviště a 
plnit na nich různé úkoly. Byly to úkoly velmi různorodé, od slalomu na motokoloběžce na čas až po 
zodpovězení otázek týkajících se měření paliva na stanovišti s modelem měřící sondy. Za splnění jednotlivých 
úkolů byly účastníkům přidělovány body. 
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Poté přišel na řadu blok prezentací, ve kterých zástupci organizátorů a dalších partnerů představili zajímavé 
novinky z WEBDISPEČINKU a souvisejících oblastí. Na konci každé přednášky mohli zúčastnění doplnit své 
bodové konto pomocí správných odpovědí na dotazy prezentujících. Po skončení tohoto bloku byl otevřen 
„WEBDISPEČINK“ obchod, ve kterém mohli všichni proměnit nasbírané body za různé odměny. 

 

SETKÁNÍ S KLIENTY – KRAVÍ HORA 2013 
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SETKÁNÍ S KLIENTY – KRAVÍ HORA 2013 

 
Program pokračoval posezením ve sklípku se spoustou dobrého jídla, pití a za zvuků cimbálové muziky 
dlouho do noci. Téma WEBDISPEČINKU se i zde prolínalo mnohými rozhovory. 

 

Podle ohlasů můžeme konstatovat, že se setkání vydařilo a nezbývá, než se těšit na jeho další ročník. 
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní: 
„Ano, přímo z aplikace WD Fleet 2 lze odesílat fotografie do WEBDISPEČINKU.“ 

Výherci soutěže na měsíc září se stávají: Karel Brett, Vít Kostečka a Ľubica Ševčíková, kterým zašleme drobné 
dárky. Výhercům blahopřejeme a pro všechny máme připravenou novou soutěž - sudoku. 
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a 
do předmětu napište Soutěž říjen 2013. Svá řešení zasílejte do 30. 10. 2013. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky. 


