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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
jaro už nezadržitelně klepe na dveře a je tedy opět čas na další číslo Světa WEBDISPEČINKU. Věříme, že stejně
jako se těšíte na přicházející slunečné dny, se rovněž těšíte na nové informace ze světa WEBDISPEČINKU.
Toto číslo Světa WEBDISPEČINKU jsme se rozhodli věnovat užitečným funkcím, které už ve WEBDISPEČINKU
nějakou dobu fungují, ale ve víru novinek z oblasti mobilních aplikací, kterými jsme Vás zahrnovali v minulých
měsících, se na ně zatím nedostalo.
První taková funkce se skrývá pod názvem Pojišťovny a umožňuje zadat ke každému automobilu informace
o jeho pojistkách. Druhou užitečnou funkcí je funkce s názvem Evidence pneumatik, která umožňuje
komplexní a detailní evidenci pneumatik.

Přejeme Vám příjemné čtení
Vaše redakce
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POJIŠŤOVNY

Pojišťovny
Většina z nás už asi zažila tu nepříjemnou situaci, když se naše vozidlo stalo součástí dopravní nehody. Ať už
jsme byli v roli poškozených či nikoliv, vždy to skončilo hledáním informací o pojistce. Když máte jedno
vozidlo, asi to nebude problém, někteří z nás si požadované informace i pamatují. Pokud těch vozidel ale
máte desítky, bude to určitě složitější.
Na pomoc Vám v tuto chvíli přijde WEBDISPEČINK. Ve volbě „Nástroje – Pojišťovny“ lze informace o pojištění
jednotlivých vozidel zobrazit.
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V seznamu lze standardním způsobem vybírat (filtrovat) například podle pojišťovny, tovární značky, apod.

strana 4

POJIŠŤOVNY
Údaje o pojištění konkrétního vozidla zadáte jednoduše klepnutím na ikonu
„Upravit“, která se jako
jediná nachází před registrační značkou vozidla. Poté se dostanete do známé volby, ve které nastavují
vlastnosti vozidla. V pravé části se nachází informace s názvem Pojišťovna. Klepnutím na volbu „Nový
záznam“ se zobrazí tabulka, do které vyplníte požadované údaje.

Nezapomeňte zadané údaje „Uložit“. K jednomu vozidlu můžete zadat více položek s informacemi o
pojišťovně, například jeden záznam pro povinné ručení a druhý pro havarijní pojistku.
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EVIDENCE PNEUMATIK

Evidence pneumatik
Jistě jste už mnohokrát přemýšleli o tom, kdy byly vlastně na vozidlo pneumatiky namontovány, kde je
uskladněná další sada, např. zimních pneumatik, kolik milimetrů dezénu na nich ještě zbývá, kolik kilometrů
už na nich bylo ujeto atd. WEBDISPEČINK je Vám v takovém případě opět k dispozici se svým nástrojem, který
právě slouží k evidenci pneumatik. Najdete ho ve volbě „Nástroje – Evidence pneumatik“.
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EVIDENCE PNEUMATIK
Všimněte si, že u každého vozidla jsou připraveny 2 záznamy (řádky), jeden pro letní pneumatiky a druhý pro
zimní pneumatiky. Záleží jen na Vás, který si vyberete. Nejjednodušší způsob jak zadat požadované informace
o pneumatikách je klepnout na ikonu
s názvem „Vložit nové pneumatiky“ před vybraným vozidlem. Objeví
se následující okno:
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EVIDENCE PNEUMATIK
V nabídce je připraveno mnoho položek, které umožní zaznamenat veškeré potřebné detaily Vaší evidence
pneumatik. Zadané údaje nezapomeňte potvrdit tlačítkem „OK“.
Uložené údaje lze pochopitelně prohlížet, měnit, mazat atd. Například známé tlačítko
„Zobrazit detaily“
funguje i zde a umožní Vám pracovat s každou pneumatikou zvlášť. Podívejte se na následující obrázek a
vyzkoušejte si sami, co všechno máte k dispozici a jak to funguje.

Doufáme, že Vás představené pomůcky zaujaly a stanou se dalšími užitečnými pomocníky při efektivní správě
Vašeho vozového parku.
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