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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
1. Změna vzhledu vozidla
Změnili jsme pro Vás výchozí symbol vozidla. Pokud už
jste vzhled vozidla někdy měnili, pak Vám toto zůstane.
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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
Otevře se přehlednější dialog pro výběr symbolů. Zde jsou zobrazeny jak
přednastavené symboly (pro všechny uživatele), tak vlastní symboly (pro
konkrétní firmu).
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2. Začátek aktuální jízdy
Abyste o Vašich vozidlech věděli v každý okamžik opravdu všechno,
přinášíme aktualizaci, která Vás bude informovat o začátku aktuálně
probíhané jízdy. V sekci „Informace o vozidle“ se nově zobrazuje
položka „Čas výjezdu“, v závorce je pak aktuální doba jízdy v minutách.
Pro správnou funkci je nutné, aby jednotka vysílala aktuální pozici i při
vypnutém klíčku a aby bylo vozidlo na GPRS.

NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
3. Přechody hranic

4. Amortizace

Do záložky Statistiky jsme pro Vás doplnili agendu – přechody
hranic. Pro vybrané období a vozidlo zobrazí všechny
navštívené země včetně informace, kdy byly hranice překročeny,
a dobu pobytu.

Doposud bylo možné na Webdispečinku nastavit amortizaci jen ke konkrétnímu
řidiči. Nyní nově lze amortizaci zadat i k vozidlu.

Dále je potřeba nastavit konkrétní hodnotu na kartě vozidla.
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WEBDISPEČINK – VAŠE APLIKACE
Snažíme se Vám - našim zákazníkům - vyjít vždy vstříc, co se specifického nastavení či sledovaných parametrů týče. Celkově se Vám ale potom
Webdispečink může zdát nepřehledný či zahlcený funkcemi, které zrovna Vaše firma nepoužívá…
Taky se Vám stane, že hledáte ve stromě vozidel to „svoje“ a víte jen, že je asi někde „zapůlkou“ seznamu (1)?
Víte, že tam „někde“ v Nastavení bylo „něco“, co Vás zajímá?
Děláte si každý den nějakou statistiku a musíte hledat tu správnou(2)?
Ze statistik či knihy jízd si zakroužkujete jen dva tři sloupce, ostatní denně nevyužíváte(3)?
Přizpůsobte si Webdispečink sobě, buďte tak ve své každodenní činnosti efektivnější! Vaše statistiky a práce bude profesionálnější!
Jak na to:
1. Virtuální složky
Nastavte si svou vlastní složku s vozidly!
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WEBDISPEČINK – VAŠE APLIKACE
2. „Ozubené kolečko“ v záložce Statistiky/Nástroje
Udělejte si přehled a z několika desítek statistik si vyberte ty, které
používáte
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3. „Ozubené kolečko“ v knize jízd
Zbavte se sloupců v knize jízd, které nevyužíváte. Vyberte si svoje
vlastní a určete jejich pořadí!
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Pojďme se už vytrhnout z aprílového počasí a začněme se společně těšit na prázdniny a dovolenou:o) Připravili jsme pro Vás seriál důležitých či jinak
zajímavých informací, které můžete využít při cestě do zahraničí.
Dnes na téma: Alkohol za volantem. Těšit se můžete třeba na přehled povolených rychlostí apod.
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