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NOVINKA – automatický import PHM z karet EUROWAG

Připravili jsme pro Vás nový
rozměr ve Vaší práci s Webdispečinkem. Tankování Vašich řidičů na karty EUROWAG se
nově automaticky přenesou do
Webdispečinku. Tuto novinku
zveřejníme ještě v průběhu
ledna 2019.

Pokud by Vám tato funkce automatického importu nevyhovovala,
je možné ji vypnout v nastavení
firmy:

Pro správné fungování je potřeba mít vyplněné číslo tankovací karty u vozidla.
Upozorňujeme na vlastnosti
novinky:
1) Data o tankování se přenáší cca s jednodenním
zpožděním a to bez ceny
2) Podle ID transakce se cena
doplní cca za další 1-2 dny
3) Neimportuje se stav tachometru, pokud ho zadávají
Vaši řidiči na terminálu
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AKCE – Vzdálené stahování dat z digitálních tachografů
Máte ve firmě digitální tachografy a chtěli byste provádět archivace dat bez nutnosti fyzicky vyčítat tachograf přímo ve
vozidle?
Vyvinuli jsme pro Vás funkci,
díky které se vzdáleně a zcela
automaticky zálohují data digitálního tachografu a karet řidičů.
Webdispečink soubory z tachografu vyčítá automaticky a
ukládá je do interního bezpečného úložiště, kde vám budou
kdykoliv k dispozici.
Neváhejte a objednejte si tuto
příplatkovou funkci u svého obchodního partnera!
Více informací zde
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NOVINKA – změny v cestovních náhradách
Od 1. ledna 2019 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

82 Kč

12 až 18 hodin

124 Kč

nad 18 hodin

195 Kč

Doba trvání služební cesty

Stravné státní a příspěvkové sféry

5 až 12 hodin

82 Kč až 97 Kč

12 až 18 hodin

124 Kč až 150 Kč

nad 18 hodin

195 Kč až 223 Kč
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NOVINKA – změny v cestovních náhradách
Zahraniční stravné
V roce 2019 došlo ke změnám
stravného u následujících zemí:
Argentina, Kuba, Mauretánie,
Myanmar
či
Barma,
Nizozemsko, Polsko, Saúdská
Arábie, Senegal, Sýrie.

Země

Základní sazba

Argentina

50 USD

Kuba

50 EUR

Mauretánie

40 EUR

Myanmar či Barma

50 USD

Nizozemsko

50 EUR

Polsko

40 EUR

Saúdská Arábie

45 EUR

Senegal

45 EUR

Sýrie

45 EUR
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NOVINKA – změny v cestovních náhradách
Náhrady jízdních výdajů
Pro rok 2019 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 mírně zvýšila a činí
4,10 Kč.

Druh PHM

Cena

Benzín 95 oktanů

33,10 Kč

Benzín 98 oktanů

37,10 Kč

Motorová nafta

33,60 Kč
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NOVINKA – Přidání sloupců do hromadného exportu
Do Statistiky Statistiky – Souhrny vozidla – Exporty, v sestavě Exporty statistiky vozidel jsme pro Vás přidali sloupec Průměrná cena PHM bez
DPH.
Tato změna se projeví také ve
statistice Statistiky – Souhrny
vozidla – Statistika vozidel,
kde se uvedený sloupec zobrazí.
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Školení klientů

I v tomto roce startujeme další
řady školení, kterých se můžete
bezplatně zúčastnit. Termíny
jsou vypsány do konce března
2019.
Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Hvězdova 1689/ 2a, v Olomouci
na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.

Letos jsme se rozhodli připravovat školení i na Slovensku,
kdy 23.01.2019 proběhlo první
ve Zvoleně.
Nyní pro Vás připravujeme
další na březen (marec), které
uspořádáme pravděpodobně
v Žilině.
Prosím, sledujte naše webové
stránky: https://www.webdispecink.cz/cz/registrace/ a po
vypsání termínu se zde můžete
zaregistrovat.

Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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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.
Hvězdova 1689/ 2a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 41690311 DIČ CZ41690311
tel. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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