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AKCE – aplikace WD Fleet
Rádi byste vylepšili spolupráci
mezi dispečerem a řidiči? Objednejte si aplikaci WD Fleet,
která usnadní jejich vzájemnou
komunikaci. Poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled
pohybu a výkonů řidiče.
Cena aplikace: 2000 Kč bez
DPH.
Více se o funkcích aplikace WD
Fleet dozvíte u svého obchodního zástupce nebo na tomto
místě.
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UPOZORNĚNÍ – Windows XP
Vážení klienti, plynule zvyšujeme zabezpečení WEBDISPEČINKU, to mimo jiné zahrnuje
omezení podpory zastaralých
protokolů.
V důsledku toho nebude možné
od 1. 2. 2018 používat Webdispečink z webového prohlížeče
Internet Explorer na Windows
XP.
Celý systém Windows XP již
není podporován ze strany výrobce od 8. 4. 2014 a je doporučeno používat novější verzi,
která stále dostává bezpečnostní aktualizace.
Pokud to ve Vašem případě
není možné, lze k přístupu na
Webdispečink použít jiný prohlížeč, například Firefox ESR,
který stále Windows XP podporuje.
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NOVINKA – změny v cestovních náhradách
Od 1. ledna 2018 došlo, podobně jako každý jiný rok, ke
změnám sazeb základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel, stravného
pro podnikatelskou i státní
sféru a průměrných cen pohonných hmot.
Tuzemské stravné
U sazeb stravného pro tuzemské služební cesty došlo k mírnému navýšení v řádu několika
korun.
Pro podnikatelskou sféru platí
minimální výše stravného uvedená v tabulce.

Pro státní a příspěvkovou sféru
platí výše stravného uvedená
v tabulce.

Doba trvání služební cesty

Stravné podnikatelské sféry

5 až 12 hodin

78 Kč

12 až 18 hodin

119 Kč

nad 18 hodin

186 Kč

Doba trvání služební cesty

Stravné státní a příspěvkové sféry

5 až 12 hodin

78 Kč až 93 Kč

12 až 18 hodin

119 Kč až 143 Kč

nad 18 hodin

186 Kč až 223 Kč
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NOVINKA – změny v cestovních náhradách
Zahraniční stravné
V roce 2018 došlo ke změnám
stravného
u
následujících
zemí:
Austrálie a Oceánie, Bahamy,
Nový Zéland, Belgie, Korejská
republika, Bolívie, Maroko a
Velká Británie.

Země

Základní sazba

Austrálie a Oceánie, Bahamy, Nový
Zéland

55 USD

Belgie, Korejská republika

50 EUR

Bolívie

50 USD

Maroko

40 EUR

Velká Británie

45 GBP
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NOVINKA – změny v cestovních náhradách
Náhrady jízdních výdajů
Pro rok 2018 došlo ke zvýšení
průměrných cen pohonných
hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad při použití
soukromého vozidla na služební cesty.
Není-li cena pohonných hmot
doložena účtenkou, používají
se průměrné ceny PHM, které
jsou uvedeny v tabulce.
Sazba základní náhrady u osobních silničních motorových vozidel za 1 km jízdy se oproti loňskému roku zvýšila a činí 4,00
Kč.

Druh PHM

Cena

Benzín 95 oktanů

30,50 Kč

Benzín 98 oktanů

32,80 Kč

Motorová nafta

29,80 Kč
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Naše aplikace WD Fleet vyhrála Fleetový produkt roku 2017
Aplikace WD Fleet získala ocenění v anketě ALD Automotive
FLEET AWARDS 2017, ve které
získala první místo v kategorii
„Elektronické a telematické
systémy“. Děkujeme všem,
kteří pro naši aplikaci WD Fleet
hlasovali.
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NOVINKA – Informace z vozidla
Chcete zjistit nebo si zkontrolovat, jestli čteme stav km, stav
paliva či motohodiny z konkrétního vozidla? Připravili jsme
pro Vás řešení. V seznamu vozidel (Nastavení – Vozidla – Vozidla) jsme přidali informaci o
tom, co aktuálně čteme z vozidla. Tyto informace doplňují i
příslušné ikonky:
Stav km:

Stav paliva:

Motohodiny:
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NOVINKA – API funkce převedené do GMT
Doplnili jsme stávající API
funkce pro přechody hranic.
Nově v nich vyhodnocujeme
čas v GMT.
Týká se funkcí:
_getBorderCrossingDetailGMT
_getCarLogBookGMT
_getCarLogBook3GMT
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Školení klientů
V novém roce startujeme další
řady školení, kterých se můžete
bezplatně zúčastnit. Termíny
jsou vypsány již od 24. 1. 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.

11

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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