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Styl jízdy – Perfect drive
Styl jízdy hraje pro vaši firmu
velkou roli. Motivujte své řidiče
odměnou za snížení spotřeby a
ušetřete tak náklady za palivo.
S vyhodnocením stylu jízdy
vašich řidičů vám ve
Webdispečinku pomůže
Perfect drive.
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Styl jízdy – Perfect drive

Vyvinuli jsme hodnocení stylu
jízdy řidičů, které je založené
na sledování parametrů ovládání vozidla: otáčky motoru,
používání provozní a motorové
brzdy, předvídavost, rychlost
vozidla, doba jízdy bez spotřeby paliva, používání tempomatu a akceleračního pedálu.
Na základě takového hodnocení lze spravedlivě vyhodnotit,
kteří řidiči řídí vozidla nejlépe.
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Styl jízdy – Perfect drive
Hodnocení probíhá v přehledných reportech skupiny, řidiče a
detailním reportu.
REPORT SKUPINY:
Pro účely srovnání více řidičů
mezi sebou slouží report skupiny řidičů. Kde jsou defaultně
řidiči seřazeni podle celkového
počtu procent, která získala za
svůj jízdní styl.
REPORT ŘIDIČE:
V reportu řidiče lze vidět souhrn
základních parametrů, a navíc
mapa s trasou jízd řidiče, seznamem použitých vozidel a
spolujezdců.
Pro více informací kontaktujte
svého obchodního zástupce
nebo technickou podporu:
Tel: + 420 233 555 111
webdispecink.tlm@eurowag.com
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NOVINKA – Archivace karet řidiče dle práv

Do nástroje Archiv karet řidiče
a API funkcí (getFileDDD a
getFileListDDD) bylo přidáno
oprávnění uživatele na řidiče.
Nyní musí mít uživatel právo
jak na vozidlo, tak i na řidiče,
aby se mu zobrazily záznamy.
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NOVINKA – Autopůjčovna 2 - výběr z číselníku účelů jízd
Do Autopůjčovny 2 byl přidán
virtualizovaný combobox "Účel
jízdy ze seznamu" s našeptáváním. Combobox se chová dle
nastavení práv uživatele "editace účelu pouze výběrem
z comboboxu"
Vybraný účel ze seznamu lze
také upravit, a to tak, že vybraný účel se propíše do
textového pole "Účel jízdy" a
tam jej lze ještě doupravit.
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NOVINKA – Perfect drive – Přidání informace o výpadcích na CANu

Do reportu řidiče (i v detailu)
byla přidána informace o
výpadku CANu.
Informace je řešena červeným
vykřičníkem, kdy po najetí myší
se zobrazí text "Hodnocený
nájezd je nižší o xx km z
důvodu nižší kvality dat na
sběrnici CAN."
Informace o výpadku se zobrazuje tehdy, pokud rozdíl mezi
nájezdem v knize jízd a Perfect
Drivu je větší jak 3% a minimálně 10 km.
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení probíhají online
Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení probíhají online.
Podrobnosti
upřesníme
v e-mailu, který obdrží každý
přihlášený
před
termínem
daného školení.
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 2021.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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
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.tlm@eurowag.com
www.webdispecink.cz
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