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NOVINKA – Úprava API funkce _sendusermesstogarmin2
Provedli jsme úpravu u API
funkce
_sendusermesstogarmin2,
díky které můžete zasílat
zprávy do WD FLEETU včetně
diakritiky.
API funkci naleznete pod
odkazem níže:
https://developers.webdispecin
k.cz/reference-guide/function/s
endusermesstogarmin2

3

NOVINKA – Nová API funkce _updateBookCrew
Pomocí nové API funkce
_updateBookCrew je možné
editovat osádku v konkrétní
jízdě.
API funkci naleznete pod
odkazem níže:
https://developers.webdispecin
k.cz/reference-guide/function/u
pdatebookcrew
.
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NOVINKA – Hromadná změna řidiče v knize jízd
Nová úprava Vám umožňuje při
hromadné změně řidiče vybrat
pouze číslo čipu, pokud je
uveden u jednotlivých jízd a
následně číslo editovat na
jméno řidiče.
Nástroje/Uživatelské nástroje/Hromadná změna řidiče
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NOVINKA – Podpora souborů ze „SMART“ tachografů

Nyní podporujeme ve
Webdispečinku
soubory
z
digitálních SMART tachografů.
V nástroji "Archiv tachografů
vozidel" se již zobrazují veškeré informace.
Dále je i možnost zobrazit detail
dané zálohy.
Do nástroje "Kontrola archivace dat tachografu" se
propisuje i datum poslední
zálohy tachografu.
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UPOZORNĚNÍ – Ukončení podpory zastaralých protokolů TLS na
webových stránkách
Vážení
uživatelé
Webdispečink,

systému

dne 1.6.2020 bude na webu
www.webdispecink.cz
ukončena podpora šifrování prostřednictvím starých kryptografických protokolů TLS 1.0 a
1.1. Tyto způsoby zabezpečené
komunikace byly využívány v
zastaralých operačních systémech a mohou se vyskytovat
také
v
neaktualizovaných
internetových prohlížečích.

Pokud pravidelně aktualizujete
svůj operační systém a internetový prohlížeč, tato změna
by Vás neměla ovlivnit. Pokud
používáte
neaktualizovaný
internetový prohlížeč, stránka
www.webdispecink.cz se od
1.6.2020 na Vašem počítači
nezobrazí.
Přejděte prosím nejpozději k
uvedenému datu na novější
internetový prohlížeč, případně
proveďte aktualizaci stávajícího.

Máte-li v této souvislosti
jakékoli dotazy, zašlete nám je
emailem na
webdispecink@eurowag.com
případně
kontaktujte
naši
infolinku +420 233 555 111.
Děkujeme za pochopení.
Váš Webdispečink
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UPOZORNĚNÍ – Ukončení podpory zastaralých protokolů TLS na API
rozhraní
Vážení zákazníci, vážení partneři,
dne 31.10.2020 bude na API
rozhraní systému Webdispečink ukončena podpora šifrované komunikace prostřednictvím starých kryptografických
protokolů TLS 1.0 a 1.1.
Tyto způsoby komunikace byly
využívány v zastaralých operačních systémech a do budoucna představují bezpečnostní riziko. Zabezpečená
komunikace prostřednictvím
protokolu TLS 1.2 je nadále
podporována a doporučujeme
na ni přejít.

Prosím informujte o této změně
své dodavatele interních i
externích aplikací, kteří pro Vás
realizují napojení na API
systému Webdispečink. Propojení na systémy, které
nebudou v souladu s touto
změnou budou k uvedenému
termínu nefunkční.

Máte-li v této souvislosti
jakékoli dotazy, zašlete nám je
emailem na
webdispecink@eurowag.com
případně kontaktujte naši
infolinku +420 233 555 111.
Děkujeme za pochopení.
Váš Webdispečink
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NOVINKA – Manuál WD FLEET
Vážení uživatelé aplikace WD
Fleet 3D – komplexního řešení
pro plánování a realizaci
přeprav,
zveřejnili jsme pro Vás nový
manuál k aplikaci, který Vám
může být nápomocný
v případě, že s něčím potřebujete pomoci.
Manuál naleznete na webových
stránkách
www.webdispecink.cz v sekci
podpora nebo zde.
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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.

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/

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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