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NOVINKA – Časový překryv přeprav ve SPEDICI
Vylepšili jsme pro Vás zadávání nových přeprav ve SPEDICI.
V případě, že zadáváte novou
přepravu ve SPEDICI, která se
časově překrývá s již existující,
uživatel
bude
upozorněn
vyskakovacím oknem, zda
s uložením přepravy opravdu
souhlasí.
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NOVINKA – Časový překryv přeprav ve SPEDICI
Současně jsme upravili dispečerskou plachtu tak, aby dvě
zobrazené přepravy byly vidět
a nepřekrývaly se.
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NOVINKA – Nastavení vzhledu Vlastních míst
Filtr vlastních míst jsme pro
Vás rozšířili, aby mohlo být
navíc filtrováno podle kategorie a podle data od a data do,
kdy smí vozidlo parkovat.
Týká se to pouze vlastních míst
druhu Parkoviště.
Současně jsme přidali tyto
položky do nastavení vzhledu
vlastních míst, aby si uživatel
mohl vybrat, zda chce nebo
nechce tyto položky ve filtru
zobrazit
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NOVINKA– Schvalování jízd v Autopůjčovně 2.0
Ve Funkci Autopůjčovna 2.0,
V záložce Schvalování, jsme
přidali checkbox „Zobrazit jen
přiřazené“.
Díky této možnosti schvalovatel autopůjčovny uvidí
seznam všech vozidel. Checkbox musí být odškrtnutý.
V případě, že chexkbox zaškrtne, uvidí opět jen vozidla,
která mu byla přiřazena.
Podmínkou je v nastavení/
uživatelé nastavit funkci
Schvalovatel.
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NOVINKA– Propojení se záznamníky CARRIER Datacold 600
a Datacold 500
Potřebujete ve firmě vyčítat
teploty a motohodiny běhu
naftového motoru chladícího
agregátu?
Máme pro Vás skvělou zprávu.
Umíme propojit jednotku
Vetronics se záznamníky
CARRIER Datacold 600 a
Datacold 500.
Teploty se zobrazují ve Statisice/Sběr dat/čidla/Teplota a
Motohodiny přímo
v Dispečink/ Kniha
jízd/položka Motohodiny
(pokud je u vozidla měření
Motohodin povoleno).
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NOVINKA - WD Fleet 3D
V dubnu pro Vás připravujeme
vydání nové verze WD Fleet
3D,
kde poprvé představíme
podporu přenosu trasy 1:1.

Upozorňujeme, že společnost
Sygic ukončila podporu 2D
navigací v zařízeních se
systémem Android 8 a vyšším.
Doporučujeme proto neupgradovat zařízení na Android 8
nebo vyšší. Jako řešení
nabízíme novou verzi aplikace
WD Fleet – WD Fleet 3D, kde
jsou podporovány nové
mapové podklady Sygic 3D,
které jsou kompatibilní se
systémem android od verze
4.4 výše.
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Školení klientů
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce března 2019.
Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Hvězdova 1689/ 2a, v Olomouci
na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.

Letos jsme se rozhodli připravovat školení i na Slovensku,
kdy v lednu proběhlo první ve
Zvoleně a následně v únoru
v Žilině. Brzy pro Vás připravíme na Slovensku další.

Prosím, sledujte naše webové
stránky a po vypsání nového
termínu se můžete registrovat
zde:
https://www.webdispecink.cz/c
z/registrace/

Budeme se na Vás těšit.
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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. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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