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NOVINKA – potvrzení knihy jízd v mobilní aplikaci
V mobilní aplikaci WD MOBILE
jsme přidali tlačítko potvrzení
knihy jízd.
Uživatel tedy může potvrdit
nadřízenému, že souhlasí s vygenerovanou knihou jízd přímo
z mobilní aplikace a může současně knihu jízd odeslat a uzamknout.
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NOVINKA – nové sloupce ve statistice „Aktuální poloha“
Statistiku „Aktuální poloha“,
kde si můžete zobrazit aktuální
polohu vozidel v textovém výpisu jsme pro Vás rozšířili o
sloupce stav „PHM“ a „Napětí“.
Statistiky/Souhrny
vozidla/Aktuální poloha
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NOVINKA – informace o připojení na konektor D-8
V nastavení vozidla nově vidíte
informaci, zda máte vozidla připojené na konektor D-8 a můžete tak vyhodnocovat údaje
načtené z digitálního tachografu.
Ve sloupečku „Datum montáže“ vidíte také informaci, zda
čteme z vozidla stav paliva, km
nebo motohodiny.
Můžete tak provést u každého
vozidla rychlou kontrolu.
Nastavení/Vozidla/Vozidla
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NOVINKA – modernizace grafů
Rádi bychom Vás informovali,
že měníme komponentu pro
zobrazování grafů.
Grafy jsou nyní nově zobrazovány pomocí modernější technologie, která zaručuje jejich
funkčnost ve všech prohlížečích.
Informace si můžete i nadále
zobrazovat ve formě grafu,
např. „Průběh dne“, kde vidíte
grafické znázornění využití vozidla ve zvolený den.
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UPOZORNĚNÍ – povinnost kontrolovat řidiče

Upozorňujeme Vás, že dopravce odpovídá za dodržení
dob řízení, bezpečnostních
přestávek a odpočinku u svých
řidičů.
V případě porušení, kterých se
dopustí jeho řidiči, je dopravce
povinen řidiče náležitě poučit a
provádět pravidelné kontroly,
aby zajistil dodržování doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.
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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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