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NOVINKA – Dvoufázové ověřování
Pomocí dvoufázového ověřování můžete do aplikace Webdispečink přidat další bezpečnostní vrstvu, která Vám
umožní chránit Váš účet jak
pomocí hesla, tak pomocí ověřovacího kódu.
Nastavení dvoufázového ověřování může provést
uživatel s právy admin přímo u
každého uživatele:
Nastavení/Uživatelé/Uživatelé
Máte na výběr ze tří možností:
•
Zakázáno – dvoufázové
ověření není možné uživatelem
nastavit
•
Povoleno – dvoufázové
ověření si může daný uživatel
nastavit
•
Vyžadováno – dvoufázové ověření si musí daný uživatel nastavit
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NOVINKA – Dvoufázové ověřování
Dále si každý uživatel, kterému
bylo dvoufázové přihlašování
povoleno, musí ve svém osobním nastavení provést po přihlášení do aplikace Webdispečink nastavení zabezpečení.
Nastavení/Uživatelé/Osobní nastavení
Důležitým krokem také je stáhnutí aplikace Google Authenticator do mobilního telefonu
uživatele, která generuje kódy
pro dvoufázové ověřování.
Připravili jsme pro Vás manuál,
kde máte veškeré nastavení
detailně popsáno.
Připojte se k dalším uživatelům, kteří posílili zabezpečení
svých účtů pomocí dvoufázového ověření!
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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách v roce 2020
Zaměstnanci, kteří v roce 2020
vyjedou na služební cestu po
České republice, dostanou
vyšší stravné.
Tuzemské stravné:
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení stravného pro podnikatelskou i státní a příspěvkovou
sféru.
Základní sazby stravného i sazby pro krácení stravného na
rok 2020 jsou pro Vás připraveny k importu přímo ve Webdispečinku.
Nastavení/Číselníky/Stravné
Nastavení/Číselníky/Krácení
stravného

Doba trvání služební cesty
5 až 12 hodin
12 až 18 hodin
nad 18 hodin

Stravné podnikatelské sféry
87 Kč
131 Kč
206

Doba trvání služební cesty Stravné státní a příspěvkové sféry
5 až 12 hodin
12 až 18 hodin
nad 18 hodin

87 Kč až 103 Kč
131 Kč až 158 Kč
206 Kč až 246 Kč
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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách v roce 2020
Zahraniční stravné:
V roce 2020 došlo ke změnám
stravného u následujících zemí:
Andorra, Bosna a Hercegovina,
Dánsko, Irsko, Island, Lucembursko, Malta, Austrálie a Oceánie, Spojené státy americké.

Země

Základní sazba

Andorra
Bosna a Hercegovina
Dánsko
Irsko
Island
Lucembursko
Malta
Austrálie a Oceánie
Spojené státy americké

45 EUR
40 EUR
55 EUR
50 EUR
60 EUR
50 EUR
50 EUR
60USD
60 USD

6

NOVINKA – Změny v cestovních náhradách v roce 2020
Průměrné ceny pohonných
hmot:
Není-li cena pohonných hmot
doložena účtenkou, používají
se průměrné ceny PHM, které
jsou uvedeny v tabulce.
Sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel je nejméně
4,20Kč/1km.

Druh PHM

Cena

Benzin 95 oktanů
Benzin 98 oktanů
Motorová nafta

32 Kč
36 Kč
31,80 Kč
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NOVINKA – Rozšíření geokódování v knize jízd a ve stazce
Sjednotili jsme identifikaci ve
stazce s knihou jízd.
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NOVINKA – PSČ v knize jízd
Nově máte možnost nastavení
doplňování PSČ do knihy jízd.
Nastavení provedete v:
Nastavení/Firma/Firma
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NOVINKA – Nový checkbox v knize jízd
Do Knihy jízd jsme pro Vás přidali checkbox na zaškrtnutí
všech jízd v daném dnu.
Vaše práce se tak zrychlí a můžete hromadně editovat jízdy.
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UPOZORNĚNÍ – Vzdálené stahování dat z digitálního tachografu
Upozorňujeme klienty, kteří
mají zaplacenou funkci Vzdálené archivace dat z digitálního
tachografu a paměťové karty řidiče, že je pro zálohování dat
potřeba, zaslat Vaši kartu podniku do naší společnosti.
Karta je následně připojena
k našim serverům a autorizace
ve vozidle probíhá přes Vaši
kartu.
Každá firma může mít více karet
podniku. Vydavatelem karet je
Ministerstvo dopravy.
Druhou kartu podniku vyřídíte
na příslušném úřadu, stejně
jako kartu první.
Více informací, jak postupovat,
naleznete zde: Ministerstvo dopravy
V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat na E-mailu:
webdispecink@webdispecink.cz
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Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do dubna roku 2020.

Na Slovensku proběhlo
školení v novém roce 2020
v lednu v Žilině. Brzy pro Vás
zveřejníme další termín.

Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Na Vítězné pláni 1719/4 a na adrese Hvězdova 1689/ 2a , v Olomouci na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU a
nově také školení s názvem
„Administrace systému
Webdispečink“.

Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
https://www.webdispecink.cz/cz/registrace/

Budeme se na Vás těšit.

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. +420 233 555 111
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 233 555 111
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 233 555 111
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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