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NOVINKA – Export Roční statistika vozidla
Potřebujete jednoduše získat
ucelené informace o všech
vašich vozdlech za celý rok po
měsících?
Tak je pro vás ideální nový
export – Roční statistika
vozidla.
Najdete ji v
Statistiky-Vozidla-Exporty
v sekci Ostatní – Roční
statistika vozidla.
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NOVINKA – Export Roční statistika vozidla
Ve statistice se pak zobrazí
hlavní informace o počtu
najetých km, stavu PHM i
spotřebě po jednotlivých
měsících a to za celý rok. Rok
pro zobrazení statistiky je dán
zadaným datumem „od“
v záhlaví samotného exportu.
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NOVINKA – Úprava krycího listu
Do krycího listu jsme přidali
řádky i pro elektrické a
hybridní vozy:
•

Dobito (kWh)

•

Dobito (Kč)

•

Dobíjení z vlastních
prostředků (kWh)

•

Dobíjení z vlastních
prostředků (Kč)

•

Spotřeba kWh

•

Průměrná cena kWh

•

Průměrná spotřeba
kWh/100km
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NOVINKA – Novinky mobilní aplikace WD Fleet

V minulých dnech jsme vydali
novou verzi aplikace WD Fleet
1.4.0. Na jaké novinky se
můžete těšit?
Nová verze navigace Sygic
Do aplikace WD Fleet jsme
integrovali novou verzi
navigace Sygic 21.5.1, která
mimo jiné obsahuje:
možnost definovat více
vlastních profilů s podrobným
nastavením parametrů vozidel
při plánování tras je nyní
možné nastavit vyhýbat se
zpoplatněným a emisním
zónám
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NOVINKA –Novinky mobilní aplikace WD Fleet
Automatická tvorba záznamu o
provozu - stazky
Pro zvýšení uživatelského
komfortu práce řidiče při
vytváření záznamu o provozu –
stazky – nově umožňujeme
nastavit polo nebo plně
automatický režim vytváření
stazky.
Co to přesně znamená?
V případě, že řidič zapomene
nebo z nějakého důvodu
nemůže změnit činnost,
nastavíme za předem daných
podmínek činnost sami a
pokračujeme tak ve vytváření
stazky.

Např. řidič přijede na nakládku
a nemá prostor nastavit
činnost Nakládka – mobilní
aplikace sama rozpozná, že se
vozidlo nachází v lokalitě
nakládky a po zobrazení tří
dialogů s výzvou ke změně
činnosti, sami po třetím
dialogu činnost Nakládka
nastavíme.

Co vše zahrnuje polo nebo plně
automatický
režim
vytváření
stazky?

Stop

automatický
stazky

Start

a

Řidič samozřejmě může i
nadále měnit činnosti ručně.
pravidlo tří dialogů
nejen pro zastávky, ale také pro
zastavení a odjezd z přestávky,
tankování apod.

automatické vytváření
tzv. přejezdových stazek mezi
přepravami, když řidič nemá
naplánovanou
žádnou
další
přepravu
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NOVINKA – Novinky mobilní aplikace WD Fleet
Možnost volby způsobu
výpočtu trasy 1:1
Ve spoluprací s navigací Sygic
umožňujeme podrobnější
nastavení pravidel pro
navigování 1:1 při přenosu
trasy z Webdispečinku do
navigace – nový způsob
navigování Map matching je
přesnější, ale déle trvá
samotný výpočet trasy, proto
je vhodný pro kratší trasy.
Na vylepšení pro delší trasy
pracujeme.
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NOVINKA – Novinky mobilní aplikace WD Fleet

Zobrazení tlaku v
pneumatikách (od verze 1.4.1)
Při osazení vozidla čidly tlaku v
pneumatikách od společností
Continental poskytujeme řidiči
možnost zobrazit a kontrolovat
stav tlaku a teploty v
pneumatikách a to včetně
zobrazení významného
poklesu tlaku a upozornění
formou notifikace i zobrazení.
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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.

10

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

11

