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BONUS ZDARMA PRO VŠECHNY: Plánování trasy
Velmi oblíbenou funkci „plánování trasy“ nyní nově nabízíme pro každého našeho zákazníka.
Můžete plánovat:
•
Cesty včetně zájmových průjezdních míst
•
Místo odjezdu lze vybrat vozidlo a jeho aktuální polohu
•
Místo cíle lze vybrat vlastní místo
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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
1. Bezpečnostní přestávky
Novinkou je statistika Bezpečnostní přestávky, která umožňuje obsluze
(vedoucímu pracovníkovi) sledovat dodržování povinných přestávek.
Sledujeme a kontrolujeme tyto události:
• Doba jedné jízdy je delší než 4,5 hodiny (s tím, že přestávky pod
15 min se ignorují)
• Celková doba řízení nesmí být více než 9 hodin za den (bereme
zjednodušený předpis)
• Kontrolujeme po 4,5 hodinách přestávku o délce 30 minut
• Dobu jízdy bereme od první jízdy v daném dni
• Neřešíme vyjímky pro odpočinek na trajektu a podobně (toto lze
částečně odkontrolovat pohledem na detail jízd)

Můžete využít voleb:
•
•

Zobrazovat jen problémy (nesplnění předpisů)
Zobrazovat podrobný popis

2. Žádanka o přepravu
Agendu Nástroje/Cestovní příkazy jsme rozšířili o novou tiskovou sestavu
„Žádanka o přepravu“.
Postupujete standartně tj. vyplníte údaje pro cestovní příkaz. Použijete
tlačítko „Žádanka o přepravu“, následně je možné Žádanku vytisknout a
nechat podepsat nadřízeným.
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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
3. Poloha vozidel v určitém časovém bodě
Tato nová funkčnost Vám umožní zobrazit na mapě stav vozidel v
určitém časovém okamžiku.
Jak na to?
1. Nejprve ve stromě vozidel označte ta, která budete chtít zobrazit.
2. Vyberte volbu „Historie pohybu vozidla“.
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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
3. V detailu potom vyberte položku „Zobrazit okamžik“ a zadejte požadovaný datum a čas.

NOVINKA:
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY KURZŮ V
E-ŠKOLENÍ
Rozšířili jsme nabídku elektronického školení
o následující kurzy:

4. Následně se zobrazí poloha vozidel na mapě.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnost práce pro zaměstnance
Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance
Požární ochrana pro zaměstnance
Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
První pomoc
Health and Safety at Work Training
Fire Protection Training
First Aid
Práce ve skladu
Práce ve výškách
Obsluha manipulačního vozíku

Tento balíček kurzů spolu s elektronickým
Školením
řidičů
pořídíte
za
250,/zaměstnanec/rok.
Více informací o tomto produktu naleznete na
stránkách naší služby www.webdispecink.cz, v sekci
Novinky/Školení řidičů nebo pište na adresu redakce
hisoftware@hisoftware.cz.
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