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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách v roce 2022
Nezapomeňte si do Webdispečinku importovat základní
sazby stravného i sazby pro
krácení stravného na rok 2022.
Sazby jsou pro Vás připraveny
k importu přímo ve Webdispečinku.
Nastavení/Číselníky/Stravné
Nastavení/Číselníky/Krácení
stravného
TUZEMSKÉ STRAVNÉ:
Za každý kalendářní den
pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle
§ 163 odst. 1 zákoníku práce
(„zaměstnanci v podnikatelské
sféře“).

3

NOVINKA – Změny v cestovních náhradách
Pokud bylo „zaměstnanci v
podnikatelské sféře“ během
pracovní cesty poskytnuto
jídlo, které má charakter
snídaně, oběda nebo večeře,
na které zaměstnanec finančně
nepřispívá, přísluší
zaměstnanci stravné snížené
za každé bezplatné jídlo.

Průměrná cena pohonných
hmot pro rok 2022 se také
navýšila, kromě elektřiny.
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NOVINKA – Změny v cestovních náhradách
Ministerstvo financí
aktualizovalo vyhlášku o
stanovení výše základních
sazeb zahraničního stravného
pro rok 2022 .
Ke zvýšení sazeb došlo u devíti
zemí:
Alžírsko, Etiopie, Francie,
Gruzie, Chorvatsko,
Lichtenštejnsko, Maďarsko,
Pákistán a Rumunsko.
Ke změně sazby zahraničního
stravného a zároveň ke změně
měny došlo u tří zemí, a to u
Džibutska, Konžské demokratické republiky a u Seychel.
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UPOZORNĚNÍ – stav AdBlue

Pro zobrazování stavu AdBlue
v knize jízd je nově nutné si
nastavit velikost AdBlue
nádrže.
Velikost nádrže AdBlue
nastavíte na kartě vozidla.
Nastavení/Vozidla/Vozidla
Po nastavení sloupečku
„AdBlue“v knize jízd se Vám
hodnota zobrazí v knize jízd.
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NOVINKA – Nový balíček API
Na základě Vašich četných
požadavků měníme od 1.1.2022
způsob zpoplatnění API rozhraní, které se využívá pro
komunikaci
Webdispečinku a systémů
třetích stran (např. Doprava 3K,
Helios, Prytanis, další přístupy
společností třetích stran např.
pro sdílení pozic vozidel
apod.).
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NOVINKA – Nový balíček API
POZNÁMKA:
Výše uvedené sumy za použití
API rozhraní platí pro nové
zákazníky.
Pro stávající zákazníky budou
ceny individuálně dohodnuty s
naším obchodním zástupcem.
https://developers.webdispecin
k.cz/pricing
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NOVINKA – Nový balíček API
V praxi to znamená, že pokud
ne za jeden den, ale až za celý
měsíc překročíte maximální
povolený limit, tak obdržíte
fakturu za využívání API
rozhraní.
Ale jen za jeden měsíc, a tím
máte možnost optimalizovat
volání do budoucna tak, abyste
např. další měsíc již limit
nepřekročili.
Počty volání, jejich frekvenci i
druhy funkcí vyhodnocujeme a
vy si je můžete zkontrolovat
v nabídce
Statistiky/Ostatní/Počty volání
API a to i zpětně.

Změna úrovně využití API
(Free, Basic, Full) u Vás probíhá automaticky, protože
počítáme, kolik skutečných
dotazů v daném měsíci jste
uskutečnili a podle toho Vás
také zařadíme do správné
úrovně.
Každý měsíc tak můžete mít
jinou úroveň.

UPOZORNĚNÍ:
Do počtu volání se zahrnuje
také interní komunikace
Webdispečinku se staršími
verzemi mobilních aplikací jako
je aplikace WD mobile, WD
Fleet (verze starší než 1.3.0),
WD driver a Styl jízdy.
Doporučujeme proto všem
aktualizovat tyto aplikace na
novou verzi pro Android
zařízení z Google Play nebo
pro Apple z App store.

Statistiku aktualizujeme 1x
denně.
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NOVINKA – Nový balíček API
Vše výše uvedené je nyní
podmíněno nastavením
nového balíčku API
(Nastavení / Firma / Balíčky).
Pro ty, kteří v jakékoliv formě
API rozhraní využívají, je nutné
mít tento balíček zapnutý.
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NOVINKA – Nový balíček API
Pro všechny firmy, které využívaly API rozhraní v 11/2021 jsme
tento balíček aktivovali.
Zkontrolujte, prosím,
Statistiky/Ostatní/Počty volání
API (statistika se aktualizuje
jednou denně) a v případě
jakýchkoliv dotazů nás
Kontaktujte.
Používání API rozhraní po
1.1.2022 vnímáme jako
akceptování této změny.
V případě otázek se prosím
obraťte na Vašeho obchodního
zástupce nebo případně
e-mailem na
webdispecink@webdispecink.cz.
Děkujeme, že jste s námi.
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NOVINKA – Krátký popis v bublině nad mapou

Krátký popis si můžete nově
přidat do bubliny nad mapou.
Do nastavení vzhledu vozidla a
do nastavení šablony vzhledu
vozidla byl přidán checkbox
"Krátký popis".
Původní checkbox "Popis",
který sloužil k
zapínání/vypínání zobrazování
bubliny, byl přejmenován na
"Zobrazit informační bublinu".
Dále byla do "Nastavení /
Vozidla / Šablony vzhledu
vozidel" přidána informace,
jestli šablona má/nemá zapnuto zobrazování krátkého popisu.
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení stále probíhají online
Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení probíhají stále online.
Podrobnosti
upřesníme
v e-mailu, který obdrží každý
přihlášený
před
termínem
daného školení.
Děkujeme za pochopení
hodně zdraví všem!

a

Váš tým Webdispečinku
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Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do března roku 2022.
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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