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NOVINKA – Automatický import PHM - Slovnaft
Nově vám nabízíme možnost
automatického importu
transakcí karet ze Slovnaftu do
Webdispečinku.
V případě zájmu, kontaktujte
společnost Slovnaft a postačí,
udělit váš souhlas k
poskytování dat
Webdispečinku.

3

NOVINKA – Spedice - zobrazení naplánované trasy z navigace Sygic
Na záložce Mapa u přepravy ve
spedici je nově možné zobrazit
trasu - checkbox "Zobrazit plán
Sygic", kterou vypočetla
navigace Sygic. Trasa
vypočtená navigací je vidět
zeleně. Zobrazuje se vždy jen
první trasa naplánovaná
Sygicem k dosažení následující
zastávky a to vždy poté, co je
předchozí zastávka vyřízena
(jde tedy o trasu, která se
navrhne po dotazu ve WD Fleet
- Navigovat na zastávku ,,,).
Funkce je dostupná pouze v
kombinaci s verzí WD Fleet
1.4.0 a vyšší, která je aktuálně
vydaná do beta testování na
Google Play (momentálně je
možné využívat pouze při
nastavení typu navigování 1:1,
ostatní typy navigování budou
přidány v dalších verzích).
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NOVINKA – Nová statistika „Tlak v pneumatikách“
Vznikla nová statistika Tlak
v pneumatikách
Statistiky/Diagnostika/Tlak v
pneumatikách, která nahradila
statistiku původní.

Ve sloupci "Pozice" jsou
hodnoty, které popisují pozici
dané pneumatiky na vozidle.
Vyskytují se zde hodnoty jako
3LO, 1R, 2L.

Pro vysvětlení např. 3RI = třetí
pravá vnitřní pneumatika
(3 Right Inside), 2L = druhá
levá, 3LO = třetí levá vnější.
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NOVINKA – Podklady diet

V nástroji Podklady diet se
nyní zobrazuje manuální
zahájení i ukončení výpočtu
diet.

Pro ruční vstupy přechodů
hranic řidičem použijte
Nástroje/Dispečerské
nástroje/Přechody hranic
řidičem

Také se zobrazuje poznámka,
jaká legislativa se pro výpočet
diet používá (CZ, nebo SK) zobrazuje se podle nastavení
firmy.
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UPOZORNĚNÍ –Ukončení statistiky „Diagnostika OBD“
Od 31.5.2022 bude ukončena
statistika „Diagnostika OBD“.
Jedná se o starou verzi
statistiky a bude nahrazena
novou statistikou „Diagnostika
OBD 2.0.
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UPOZORNĚNÍ – Časopis SVĚT WEBDISPEČINKU
Upozorňujeme Vás, že od
dubna 2022 neodesíláme
časopis
SVĚT WEDBIDSPEČINKU
prostřednictvím e-mailu, ale
pouze upozorňujeme na vydání
nového čísla časopisu přímo
ve Webdispečinku.
Nadále naleznete časopis s
novinkami na stránkách
Webdispečink.
https://www.webdispecink.cz/c
z/svet-webdispecinku/
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení stále probíhají online

Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení probíhají stále 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 2022.
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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