3/2018

www.webdispecink.cz

OBSAH ČÍSLA
Akce – manažerské reporty
Novinka – virtuální složky
Novinka – stazka – plánovaný počet km
Novinka – GDPR
Školení klientů
Závěr

3
4
5
6
7
8

Redakce
Adresa redakce:
HI Software Development
s.r.o.
Ladova 10
779 00 Olomouc
Redakční email:
hisoftware@hisoftware.cz

AKCE – manažerské reporty
Netankují řidiči příliš drahé pohonné hmoty? Nemáme ve
firmě nevyužitá vozidla? Nedoplácí naše firma na soukromé
km zaměstnanců? Odpovědi
pro dané otázky v sobě skrývají
„Manažerské reporty“, které najdete ve volbě „Statistiky – Souhrny vozidla – Manažerské reporty“. Pro všechny klienty jsou
zdarma k dispozici tyto položky: „Nadspotřeba v %“, „Náklady na PHM“, „Nájezd km – soukromé“ a „Kontrola nastavení vozidel“. Ostatní statistiky, včetně
možnosti tiskových výstupů,
jsou součástí balíčku s názvem
„Manažerské reporty – Komplet“,
který si můžete objednat u
svého obchodního zástupce.
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NOVINKA – virtuální složky
Pokud jste si vytvořili vlastní
virtuální složky ve stromu vozidel a chcete pracovat pouze
s nimi, máte nyní tuto možnost.
Po kliknutí na dvě tečky v záhlaví standardního stromu vozidel je možné nastavit volbou
Jen virtuální složky. To způsobí
nové zobrazení seznamu vozidel a to tak, že se nabízí pouze
ta vozidla, která jsou zahrnuta
ve všech virtuálních složkách.
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NOVINKA – stazka – plánovaný počet km
V
přehledu
vygenerované
stazky jsme nově doplnili plánovaný počet km.
Nový údaj – Plán zobrazuje počet km, které byly naplánovány
dispečerem pro danou přepravu ve Spedici. Můžete tak
porovnat, jestli řidič splnil danou trasu nebo o kolik km najel
více.
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NOVINKA – GDPR
Připravili jsme pro administrátory naší aplikace doporoučení
týkající se provozu Webdispečinku v souvislosti s novým nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU. K dispozici bude začátkem měsíce dubna v sekci
Nastavení firmy, kde vznikne
nový oddíl GDPR, ve kterém budou umístěny informace týkající se zpracování osobních
údajů.
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Školení klientů
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány již od 10. 4. 2018.
Nově jsme pro Vás rozšířili nabídku školení v Praze a stejně
jako v Olomouci, jsme doplnili
rozšiřující školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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Závěr

ZÁVĚR
Věříme, že jste v článcích tohoto čísla časopisu nalezli užitečné informace, které Vám ještě více
usnadní práci s Vaším vozovým parkem.
Děkujeme za Vaši důvěru.

KONTAKTY
Poskytovatel systému
PRINCIP a.s.
Radlická 204/503
158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ 41690311 DIČ CZ41690311
tel. +420 257 210 904
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 731 641 133
fax +420 257 220 251
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
HI Software Development s.r.o.
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 739 047 365
e-mail: hisoftware@hisoftware.cz
www.hisoftware.cz
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