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NOVINKA – Automatické zasílání hromadného exportu
Nyní máte možnost nastavení
zasílání hromadného exportu
přímo do e-mailu.
Nejprve je potřeba, sestavu
např. „Rychlost řidiči“, která je
v exportech také nová, nastavit
ve statistice
„Souhrny vozidla/Exporty“.
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NOVINKA – Automatické zasílání hromadného exportu
Automatické zasílání reportu
do e-mailu nastavíte v osobním
nastavením každého uživatele.
„Nastavení/Uživatelé/Osobní
nastavení“
Ve spodní části naleznete
„Odesílání knihy jízd emailem“.
Kliknutím na položku „Nová
úloha“ se Vám zobrazí okno,
kde odesílání exportu do
emailu můžete nastavit.
Je nutné vyplnit emailovou
adresu, zvolit Hromadné
exporty a vybrat požadovaný
export.
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NOVINKA – Import nákladů ze společnosti EUROBIT
Rozšířili jsme pro Vás seznam
tankovacích karet.
Máte možnost importovat
náklady také ze společnosti
EUROBIT.
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NOVINKA – Přidány měny Turecká lira a Srbský dinár
V nastavení/Vozidla/Vozidla
máte možnost nastavit měnu
dle užívání vozidla – nově je
také na výběr Turecká lira a
Srbský dinár.
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NOVINKA – Nové grafy „Výkony řidičů podle tachografu“
Nové grafy ve Výkonech řidičů
podle tachografu Vám nyní
také umožňují zoom
a posouvání v časovém
intervalu.
Do statistiky „Výkony řidičů
podle tachografu“ se nejrychleji dostanete přes „postýlku“ u
řidiče v informacích o vozidle.
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení budou probíhat online
Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení
budou
prováděna
online.
Podrobnosti
upřesníme
v e-mailu, který obdrží každý
přihlášený
před
termínem
daného školení.
Osobní schůzky posouváme na
náhradní termín, případně je
uskutečníme telefonicky nebo
také pomocí online nástrojů.

Provoz naší společnosti zůstává i nadále zachován.
Může docházet k minimálním
zpožděním, které jsou způsobeny tím, že pracujeme se
vzdálenými přístupy.
Technická podpora je pro Vás
stále dostupná na tel. čísle
+420 233 555 111.
Děkujeme za pochopení
hodně zdraví všem!

a

Váš tým Webdispečinku
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Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma

Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do června 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.

Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
https://www.webdispecink.cz/c
z/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
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
tel. +420 233 555 111
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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