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Vážení obchodní přátelé, 
 

teplé počasí provedlo v těchto dnech frontální útok a většina z nás to s radostí přijala. My jsme také nelenili a 

připravili jsme pro Vás březnové číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU, ve kterém se to novinkami jen hemží. 

Začneme tou nejdůležitější novinkou, kterou opět reagujeme na Vaše požadavky a vylepšujeme tak dále naše 

služby. Od následujícího měsíce, tedy dubna, budeme pro Vás pořádat pravidelná školení WEBDISPEČINKU 

zcela zdarma. V tuto chvílí plánujeme pořádat školení jedenkrát měsíčně, kromě letních prázdnin. 

Nástroj s názvem „Leasingy“, se kterým jsme Vás seznámili v minulém čísle, jsme rozšířili o možnost 

hromadného importu dat. Údaje o jednotlivých vozidlech můžete nyní zadat do připravené tabulky a poté 

hromadně nahrát do WEBDISPEČINKU. Ušetříte tak čas i práci při zadávání údajů. 

Máme pro Vás i speciální jarní nabídku čidel ecoRouteHD, která slouží k propojení diagnostiky vozidel a 

navigace Garmin. Tato čidla můžete nyní zakoupit s výraznou slevou v našem eshopu.  

V závěru nechybí vyhodnocení soutěže za minulý měsíc a soutěžní sudoku na březen. Seznam výherců je 

uveden pochopitelně také. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 
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Novinka – školení WEBDISPEČINKU zdarma 
V rámci zlepšování služeb jsme pro Vás připravili další novinku. Počínaje měsícem dubnem budeme 
pravidelně pořádat školení WEBDISPEČINKU zdarma. Bližší informace najdete vždy na adrese 
www.webdispecink.cz/registrace. 
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NOVINKA – ŠKOLENÍ WEBDISPEČINKU ZDARMA 

http://www.webdispecink.cz/registrace
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Po výběru položky „Přihláška“ se objeví formulář, který můžete využít pro přihlášení na vybraný termín. 
 

 
 

Plánujeme, že školení bude probíhat pravidelně každý měsíc mimo červenec a srpen v sídle firmy HI Software 
Development s.r.o., na Legionářské 1319/10 v Olomouci. Obsah školení budeme střídat, jednou se zaměříme 
na osobní vozidla a podruhé na nákladní. Protože s touto aktivitou začínáme, budeme rádi i za Vaše nápady a 
připomínky, abychom mohli společně dospět k ideální variantě jak z hlediska průběhu školení, tak i z hlediska 
jeho obsahu. Neváhejte nás tedy kontaktovat na redakčním mailu hisoftware@hisoftware.cz. Těšíme se na 
Vaše reakce i přihlášky na školení. 

NOVINKA – ŠKOLENÍ WEBDISPEČINKU ZDARMA 

 

mailto:hisoftware@hisoftware.cz


  

NOVINKA – VYLEPŠENÍ NÁSTROJE „LEASINGY“ 
Nástroj pro správu vozidel na leasing, se kterým jsme Vás seznámili minulý měsíc, jsme vylepšili o možnost 
hromadného importu údajů o jednotlivých vozidlech. Vyberte položku „Nástroje – Správa vozidel – Leasingy“.  

 
 

Nově máte k dispozici volby „Export ke zpětnému importu“ a „Import“. Údaje o jednotlivých vozidlech tak už 
nemusíte zadávat ručně po jednom, ale můžete využít hromadného importu. Pokud chcete provést 
hromadný import, použijte nejprve volbu „Export ke zpětnému importu“, která zobrazí excelovskou tabulku 
s připravenými sloupci k vyplnění. 
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NOVINKA – VYLEPŠENÍ NÁSTROJE „LEASINGY“ 

 



NOVINKA – VYLEPŠENÍ NÁSTROJE „LEASINGY“ 
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Zde vyplňte údaje pro jednotlivá vozidla a tabulku uložte. Pouze připomínáme, že položka s názvem ID se 
nesmí v žádném případě nijak upravovat. Pro nahrání údajů použijte tlačítko „Import“, kde je pouze potřeba 
vybrat soubor s vyplněnými údaji. Zadání dat tak proběhne hromadně a vy ušetříte čas i práci, které byste 
museli jinak věnovat vyplňování údajů. 



  
SPECIÁLNÍ AKCE – JARNÍ SLEVA NA ČIDLO ECOROUTEHD 
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Speciální akce – jarní sleva na čidlo ecoRouteHD 
Připravili jsme speciální jarní nabídku na čidlo ecoRouteHD, které nyní u nás můžete zakoupit za 1000,- Kč bez 
DPH. Toto čidlo umí komunikovat s diagnostikou automobilu a získané údaje pak zobrazuje na displeji 
navigace Garmin. 
 

 

 
Další informace o čidle ecoRouteHD a jeho fungování najdete na našem eshopu, kde si jej můžete také ihned 
objednat. Pokud máte o čidlo zájem, tak s jeho koupí neváhejte, protože nabídka platí pouze do vyprodání 
skladových zásob. 

http://eshop.webdispecink.cz/cz-detail-364705-cidlo-ecoroutehd.html


 

 

strana 9 

SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní: 
„Ano, při zadávání údajů u vozidel na leasing lze vybírat leasingovou společnost z připraveného seznamu.“ 

Výherci únorové soutěže se stávají: Jan Dékány a Jan Hálek, kterým blahopřejeme a zasíláme drobné dárky. 
Pro všechny máme připravenou další letošní soutěž a tou je sudoku. 
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a 
do předmětu napište Soutěž březen 2014. Svá řešení zasílejte do 31. 3. 2014. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky. 


