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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
přestože nový rok nabral rychlé tempo a v kalendáři už máme únor, jaro je stále ještě daleko. Aby Vám to
čekání na hezké slunečné počasí, na které se už určitě všichni těšíte, ubíhalo rychleji, nabízíme Vám únorové
číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU.
Nejdříve se podíváme na naši dnešní novinku, kterou je statistika s názvem Souběh na středisku, jenž
umožňuje přehledně zobrazit využití Vašich vozidel v reálném provozu. Znovu Vám připomeneme, jaké
možnosti Vám WEBDISPEČINK nabízí pro délku archivace dat. Nabízíme Vám na výběr tři varianty této služby
a záleží pouze na Vás, ke které z nich se přikloníte.
Jak už se stalo dobrým zvykem, opět zabrousíme do našich mobilních aplikací a prohlédneme si kapitolu
z aplikace WD Mobile. Tentokrát se zaměříme na statistiky, které máte ve svém mobilu či tabletu k dispozici a
které mohou být pro Vás v případě potřeby okamžitým zdrojem cenných informací.
Na závěr se dozvíte správnou odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla i se jmény výherců. Pro ty z Vás,
kteří raději luští sudoku, máme jedno takové soutěžní připraveno.
Přejeme Vám příjemné čtení
Vaše redakce
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NOVINKA – STATISTIKA SOUBĚH NA STŘEDISKU

Novinka – Statistika Souběh na středisku
Do statistik přibyla nová funkce s názvem „Souběh na středisku“. Jejím cílem je v přehledné grafické podobě
zobrazit jízdy jednotlivých vozidel tak, abyste si mohli rychle udělat přehled o jejich využití. Zvolíte záložku
„Statistiky“ a vyberete „Souběh na středisku“. Vyplníte požadované časové období, výchozí je zobrazení
celého měsíce a případně i skupinu vozidel, kterou chcete sledovat. Tlačítkem „Zobrazit“ vyvoláte následující
přehlednou tabulku.
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NOVINKA – STATISTIKA SOUBĚH NA STŘEDISKU
Jednotlivé jízdy zobrazených vozidel jsou v tabulce zakresleny pomocí modrých obdélníků, které velikostně
odpovídají délce trvání konkrétní jízdy. Pokud byste chtěli vidět u dané jízdy detaily, stačí najet myší na
konkrétní jízdu a vidíte podrobnosti v následující podobě:

Díky těmto jednoduchým a přehledným informacím získáte rychlou představu o tom, jak vypadá provoz
Vašich vozidel. Můžete zjistit, kolik vozidel jezdí současně, případně kolik vozidel je v danou chvíli
nevyužitých. Tyto informace můžete použít například pro detailnější analýzu využití Vašeho vozového parku a
jeho následnou reorganizaci v případě, když zjistíte, že nepotřebujete tolik vozidel, jak by se na první pohled
mohlo zdát.
Doufáme, že se Vám naše nová statistika bude líbit a přispěje k dalším úsporám při provozování Vašeho
vozového parku.
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NOVINKA – VÝBĚR DÉLKY ARCHIVACE DAT

Výběr délky archivace dat
O této novince jsme Vás informovali už v minulém čísle časopisu (1/2013). Vzhledem k její důležitosti
považujeme za nutné Vám informace o délce archivace dat znovu připomenout. V rámci rozšíření služeb
klientům zavádíme nově tři kategorie pro délku archivace dat ve WEBDISPEČINKU. Výchozí nastavení je
Archivace Std, která je zdarma a je nastavena pro všechna vozidla. Pokud máte zájem o prodloužení
standardní doby archivace, kontaktujte svého obchodního zástupce. Všechny varianty, včetně vysvětlení, jsou
popsány v následující tabulce.
Název
Archivace Std
Archivace Profi
Archivace Full

Doba archivace
Uchování dat v aplikaci, jízdy 4 roky u aktivního vozidla,
2 roky po ukončení vozidla, informace o poloze vozidla 18 měsíců
Uchování dat v aplikaci, jízdy bez omezení u aktivního vozidla,
3 roky u ukončeného vozidla, informace o poloze vozidla 3 roky
Uchování dat v aplikaci, jízdy bez omezení u aktivního vozidla,
3 roky u ukončeného vozidla, informace o poloze vozidla po celou dobu

Cena
Zdarma
500 Kč

1000 Kč

Jedná se o jednorázový poplatek za jeden automobil a všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Na vysvětlenou
dodáváme, že položka jízdy v sobě skrývá knihu jízd a položka informace o poloze vozidla slouží k vykreslení
polohy vozidla na mapě.
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KAPITOLA Z WD MOBILE

Kapitola z WD Mobile
Dnes se zaměříme na statistiky, které pro Vás mohou být cenným zdrojem rychlých informací, jako jsou ujeté
kilometry, doba jízdy nebo její styl. Klepnutím na vybraný automobil v hlavní nabídce se dostanete na seznam
voleb, kde vyberete „Statistiky“. Pak už se zobrazí vybraná statistika, např. ujeté km (obrázek vlevo). Stejně
jako v jiných nabídkách můžete vlevo dole nastavit zobrazení po dnech, týdnech nebo měsících a vpravo dole
zadat konkrétní údaje. Tlačítkem „Vybrat“ zobrazíte nabídku dalších statistik (obrázek vpravo).
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KAPITOLA Z WD MOBILE
Můžete tak sledovat i dobu jízdy nebo zvolit hodnocení stylu jízdy ve vybraném časovém období. V případě
hodnocení stylu jízdy platí, že čím nižší je zobrazená hodnota, tím je styl jízdy lepší. Pouze doplňujeme, že
statistika hodnocení stylu jízdy je dostupná pouze pro vozidla vybavená jednotkou s akcelerometrem. Pro
zájemce o podrobnější informace, jakým stylem jezdí sledovaná vozidla, máme k dispozici samostatnou
aplikaci „Jízdní styl“, kterou jsme Vám představili v listopadovém čísle Světa WEBDISPEČINKU (11/2012).
Veškeré informace o této aplikaci najdete zde.
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SOUTĚŽ

Soutěž
Nejdříve správná odpověď na minulou otázku, která zní:
„WD Mobile je určen pro Windows Phone verze 7.5 a 8.“
Výherci lednové soutěže se stávají: Jan Dékány, Peter Michlík a Jan Tlustý, kterým zašleme drobné dárky.
Výhercům blahopřejeme a všem ostatním nabízíme jako vždy novou šanci.
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a
do předmětu napište Soutěž únor 2013. Svá řešení zasílejte do 28. 2. 2013. Ze správných odpovědí opět
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky.
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