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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
měsíc utekl jako voda a je tedy opět čas na další číslo Světa WEBDISPEČINKU, tentokrát dubnové. Věříme, že
se stále těšíte na nové informace, které se Vám snažíme přinášet.
Protože podpora našich klientů je pro nás velmi důležitá, seznámíme Vás v tomto čísle Světa WEBDISPEČINKU
s novými příručkami, které jsme pro Vás připravili.
Také se zmíníme o naší účasti na setkání Sdružení veřejně prospěšných služeb, které se tentokrát konalo
19. 4. 2012 v Kopřivnici a kterého se pravidelně účastníme.
Na závěr dubnového čísla Vám nově přinášíme soutěž o drobné ceny.

Přejeme Vám příjemné čtení
Vaše redakce
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NOVÉ PŘÍRUČKY

Nové příručky
Připravili jsme pro nás dvě nové příručky, které jsou určeny jednak pro „klasický“ WEBDISPEČINK a jednak pro
WEBDISPEČINK Mobile.
Příručka pro pokročilejší uživatele
Jak už sám název vypovídá, příručka je určena pro uživatele, kteří nejsou úplnými začátečníky a chtějí se
dozvědět o WEBDISPEČINKU něco více. Pochopitelně je zde zachován nový grafický design, který
WEBDISPEČINK provází od ledna letošního roku. K dispozici je na adrese www.webdispecink.cz/cz/ke-stazeni/
pod názvem „Příručka pro pokročilejší uživatele“.

4

strana 4

NOVÉ PŘíRUČKY
Jedná se o příručku, která se uživatelům snaží na celkem 36 stranách pomoci projít důležité části
WEBDISPEČINKU. Představu o příručce si můžete udělat podle následujícího obrázku, na kterém je zachycen
její obsah.
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NOVÉ PŘÍRUČKY
Příručka k WEBDISPEČINK Mobile
V letošních číslech Světa WEBDISPEČINKU jsme se několikrát zmiňovali o aplikaci WEBDISPEČINK Mobile.
Nyní Vám přinášíme příručku k této aplikaci, kterou najdete na adrese www.webdispecink.cz/cz/ke-stazeni/
pod názvem „Manuál pro mobilní aplikace“. V dalších číslech se k příručce budeme postupně detailně vracet.
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SETKÁNÍ SVPS V KOPŘIVNICI

Setkání SVPS v Kopřivnici
Setkání Sdružení veřejně prospěšných služeb je akce, která se koná několikrát do roka a poslední setkání
proběhlo 19. 4. 2012 v Kopřivnici. Naše firma je již tradičním účastníkem těchto setkání, která nám poskytují
možnost velmi cenné zpětné vazby od stávajících klientů a pochopitelně také možnost oslovit klienty nové.
Když nám klient sdělí, že díky WEBDISPEČINKU ušetřil za loňský rok 6000 litrů nafty, je to pochvala, která nás
těší. Když nám klient řekne, že by uvítal v aplikaci WD Mobile ještě informace o stavu PHM, je to důležitý
zdroj informací pro další vylepšování aplikace. Pro úplnost uvádíme fotografie našeho stánku
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SOUTĚŽ

Soutěž
Rozhodli jsme se, že nově zařadíme do časopisu soutěž, která by měla přispět ke zpestření jeho obsahu. Pro
tentokrát jsme zvolili soutěž vědomostní, už dnes se ale můžete těšit na tolik oblíbené Sudoku, které se
objeví v květnovém čísle.
Soutěžní otázka tedy zní:
Pro jaké platformy (operační systémy) je určena aplikace WEBDISPEČINK Mobile?
Určitě Vám nemusíme napovídat, kde se hledat odpověď na soutěžní otázku. Správné odpovědi zasílejte do
30. 4. 2012 emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, které
odměníme drobnými dárky.
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