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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
v čase masopustu a očekávání nadcházejícího jara Vám přinášíme nové číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU,
které ovšem ještě patří únoru.
Nejprve Vás seznámíme se skvělou novinkou, která umožňuje sledovat dodržování rychlostních limitů na
jednotlivých typech komunikací, což je velký posun kupředu. Vzhledem k náročnosti výpočtu, pro který je
vyhrazen zvláštní server, je tato služba zpoplatněna zvlášť. V případě zájmu se neváhejte obrátit na naše
obchodní zástupce.
Další naší novinkou, kterou Vám dnes představíme, je nástroj s názvem „Kontrola stavu vozidel“, který
umožní rychlou kontrolu jednotlivých vozidel z hlediska servisů, STK, leasingu a pojištění.
Na závěr můžete, jako vždy, zkontrolovat, jestli jste odpověděli správně na soutěžní otázku a také, jestli se
Vaše jméno objevilo mezi šťastnými výherci. Samozřejmě, že nechybí ani nové soutěžní sudoku na měsíc
únor.
Přejeme Vám příjemné čtení
Vaše redakce
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NOVINKA – NOVÁ STATISTKA „RYCHLOSTNÍ LIMITY – ÚSEKY“

Novinka – nová statistika „rychlostní limity úseky“
Na základě Vašich požadavků jsme připravili novou statistiku, která kontroluje překročení rychlosti
v jednotlivých úsecích. Najdete ji ve volbě „Statistiky – Styl jízdy – Rychlostní limity-úseky“ a usnadní Vám
sledování dodržování rychlostních limitů v rozlišení podle typu komunikace.
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NOVINKA – NOVÁ STATISTKA „RYCHLOSTNÍ LIMITY – ÚSEKY“
Zároveň přibyl do volby „Statistiky – Styl jízdy – Analýza stylu jízd“ sloupec s názvem „Rychlostní limity“, který
hodnotí řidiče známkou i podle toho, jak dodržuje předepsanou rychlost.
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NOVINKA – NOVÁ STATISTKA „RYCHLOSTNÍ LIMITY – ÚSEKY“
V neposlední řadě se tato nová statistika promítá i do záložky „Dispečink“. Úseky, kde došlo k překročení,
jsou zvýrazněny tlustou červenou polopropustnou linií. Pokud uživatel klikne na místo na trase, tak v okně
přehrávače vidí červeně rychlost a v závorce platný rychlostní limit. Pouze připomínáme, že díky náročnosti
výpočtu, je tato volba zpoplatněna zvlášť. V případě zájmu o tuto službu tedy kontaktujte svého obchodního
zástupce.
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NOVINKA – NOVÝ NÁSTROJ „KONTROLA STAVU VOZIDEL“

Novinka – nový nástroj „Kontrola stavu vozidel“
Připravili jsme pro Vás nový nástroj „Kontrola stavu vozidel“, který přehledně informuje o důležitých
parametrech vozidel, jež je potřeba sledovat, jako je datum STK, servisní prohlídky, apod. Po volbě „Nástroje
– Správa vozidel – Kontrola stavu vozidel“ se objeví následující okno:

Editaci údajů týkajících se servisních prohlídek a STK můžete provést najednou pomocí známé ikony
zobrazí zadávací okno.

, která
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NOVINKA – NOVÝ NÁSTROJ „KONTROLA STAVU VOZIDEL“
Informace o leasingu se načtou z položky „Nástroje – Správa vozidel – Vozidla–Leasing“, která obsahuje
všechny informace o leasingu i nástroje k jejich správě. Informace o pojištění jsou k dispozici na kartě
každého vozidla a souhrnné informace o pojištění pro všechna vozidla najdete ve volbě „Nastavení – Vozidla
– Pojišťovny“.

Jenom pro úplnost dodáváme, že tato volba nemá vazbu na nástroj s názvem „Úkoly“, který je obecnějšího
charakteru a není ve svém použití limitován pouze těmito pěti zadanými parametry.
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SOUTĚŽ

Soutěž
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní:
Nová ikona

označuje stav, kdy vozidlo jede.

Výherci lednové soutěže se stávají: Petr Boháč, Pavel Morávek a Miroslav Volšička, kterým blahopřejeme
a zasíláme drobné dárky. Pro Vás ostatní máme připravené pro změnu zase sudoku.
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu hisoftware@hisoftware.cz
a do předmětu napište Soutěž únor 2015. Svá řešení zasílejte do 28. 2. 2015. Ze správných odpovědí opět
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky.
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