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Aplikace WD FLEET 3D
Už vaše řidiče nebaví vést
stazku v papírové podobě?
Nabízíme Vám komplexní
řešení pro plánování a realizaci
přeprav – aplikaci WD FLEET
3D.
V aplikaci Webdispečink v
modulu Spedice dispečer
naplánuje přepravu a odešle ji
do vozidla. Řidiči se pak
zobrazí v tabletu
s nainstalovanou aplikací WD
Fleet 3D.
Řidič v aplikaci WD Fleet 3D
přepravu přijme a začne ji
realizovat, začne vytvářet
online stazku, nechá se navigovat na připravené zastávky,
plní úkoly, které mu dispečer
naplánuje a informuje tak
dispečera o stavu přepravy.
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Aplikace WD FLEET 3D
Řidič Během přepravy může
také využívat řadu funkcí,
počínaje online komunikací
s dispečerem, pořizování
fotografií dokladů, využití
tankovací směrnice apod.
V případě zájmu kontaktujte
vašeho obchodního zástupce
nebo technickou podporu na
tel. čísle: +420 233 555 111.
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NOVINKA – Eurowag získává 51% podíl ve společnosti KomTeS
Společnost Eurowag, přední
poskytovatel řešení pro komerční dopravu, získal 51%
podíl ve společnosti KomTeS,
zabývající se prodejem produktů Webdispečink společnosti Eurowag s přidanou
hodnotou.
Dohoda zajistí vysokou úroveň
podpory a služeb zákazníkům
Eurowag a KomTeS v České
republice a na Slovensku.

KomTeS v současné době
obsluhuje více než 1700 zákazníků a provozuje více než 25
000 telematických jednotek v
CRT, zemědělství a flotilovém
průmyslu.
KomTeS těmto zákazníkům
poskytuje Webdispečink,
přední řešení správy vozového
parku společnosti Eurowag, a
také nabízí další služby včetně
instalace hardwaru, školení,
přizpůsobení a podpory.
Roky zkušeností na trhu
umožnily společnosti KomTeS
důkladné pochopení potřeb
zákazníků na českém a slovenském trhu a toho, jak jim
poskytovat ty nejkvalitnější
služby.

„Konečným cílem této akvizice
je poskytnout zákazníkům
Eurowag a KomTeS nejvyšší
kvalitu komplexních řešení a
služeb na trhu,“ uvedl Marc
Trollet, výkonný ředitel telematiky ve společnosti Eurowag.
Akvizice většiny akcií KomTeS
společností Eurowag je dalším
logickým krokem následující
dohodu o partnerství, kterou
obě společnosti uzavřely na
začátku loňského roku, kdy se
KomTeS stal výhradním prodejcem Webdispečinku pro
Českou republiku a Slovensko.
Užší spolupráce pomůže
vytvořit jednotný hlas a tvář
softwaru pro správu vozového
parku na těchto klíčových
trzích, zatímco zákazníci
Eurowag budou těžit z dlouholetých zkušeností, které
KomTeS přináší.
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NOVINKA – Ukončení agendy BODY DOSAŽENÍ
K 31.12.2020 došlo k ukončení
agendy BODY DOSAŽENÍ.
Jako alternativu za BODY
DOSAŽENÍ využijte, prosím,
VLASTNÍ MÍSTA.
V případě, že budete potřebovat pomoc se založením vlastního místa, neváhejte se obrátit
na naši technickou podporu
tel. + 420 233 555 111.
Nebo využijte hlavní manuál,
kde je agenda Vlastní místa
popsána. Manuál naleznete na
stránkách
www.webdispecink.cz , v sekci
podpora.
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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách 2021
Tuzemské stravné:
Následující tabulka ukazuje
výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci
za každý pracovní den cesty v
závislosti na její délce.
Základní sazby stravného i
sazby pro krácení stravného na
rok 2021 jsou pro Vás připraveny k importu přímo ve
Webdispečinku.
V oblasti „krácení“ stravného
k žádným změnám nedochází.
Nastavení/Číselníky/Stravné
Nastavení/Číselníky/Krácení
stravného
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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách 2021
Zahraniční stravné:
Pro rok 2021 dochází k navýšení sedmnácti zemí.
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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách 2021

Průměrné ceny pohonných
hmot pro rok 2021:
Výše průměrné ceny za 1 litr
pohonné hmoty podle pro rok
2021 činí:
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UPOZORNĚNÍ – Ukončení podpory zastaralých protokolů TLS na API
Rozhraní – POSOUVÁME TERMÍN NA 14.2.2021!
Vážení zákazníci, vážení partneři,
dne 14.2.2021 bude na API
rozhraní systému Webdispečink ukončena podpora šifrované komunikace prostřednictvím starých kryptografických
protokolů TLS 1.0 a 1.1.
Tyto způsoby komunikace byly
využívány v zastaralých operačních systémech a do budoucna představují bezpečnostní riziko. Zabezpečená
komunikace prostřednictvím
protokolu TLS 1.2 je nadále
podporována a doporučujeme
na ni přejít.

Prosím, informujte o této
změně své dodavatele interních i externích aplikací, kteří
pro Vás realizují napojení na
API systému Webdispečink.
Propojení na systémy, které
nebudou v souladu s touto
změnou budou k uvedenému
termínu nefunkční.

Máte-li v této souvislosti jakékoli
dotazy, zašlete nám je emailem
na
webdispecink.tlm@eurowag.com
případně kontaktujte naši infolinku +420 233 555 111.
Děkujeme za pochopení.
Váš Webdispečink
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení probíhají online
Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení probíhají online.
Podrobnosti
upřesníme
v e-mailu, který obdrží každý
přihlášený
před
termínem
daného školení.
Děkujeme za pochopení
hodně zdraví všem!

a

Váš tým Webdispečinku

11

Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do března roku 2021.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
Budeme se na Vás těšit.
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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
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

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