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NOVINKA – Zasílání reportu „Bezpečnostní přestávky“
Pro lepší přehled máme pro
Vás novinku – automatický
report „Bezpečnostní přestávky“, který obsahuje problémová hlášení
s bezpečnostními přestávkami
jednotlivých vozidel za minulý
nebo předminulý měsíc.
Nastavení – Uživatelé - Osobní
nastavení.
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NOVINKA – Zasílání reportu „Bezpečnostní přestávky“
Report je zaslán na e-mailovou
adresu ve formě přílohy
Microsoft Excel.

Ukázka exportu:
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NOVINKA – Alarmy
V případě odeslání alarmu
(např. při překročení rychlosti),
Vám nově bude doručena také
informace o tom, kdo vozidlo
řídil.
Nastavení – Vozidla – Vozidla –
Upravit - záložka „Alarmy“
Jen
připomínáme,
pokud
nepoužíváte žádnou identifikaci řidiče (např. Dallas čip), je
potřeba
mít
nastaveného
Výchozího řidiče (Nastavení –
Vozidla – Vozidla).
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NOVINKA – Alarmy
Další novinkou na záložce
„Alarmy“ je u možnosti nastavení alarmu „Události z akcelerometru“.
Kde jsme navýšili hodnotu na
větší jak 1.5g.
Při překročení uvedené hodnoty, Vám bude doručena
zpráva (E-mail/Mobil) o vypuknutí alarmu.
Nastavení – Vozidla – Vozidla –
Upravit - záložka „Alarmy“
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Zaječí 2019

Již tradičně jsme pro Vás
pořádali naši telematickou akci
v krásném prostředí ve Vinařství U Kapličky v Zaječí ve
čtvrtek 6.6.2019.
Věříme, že jste získali perfektní
přehled o všech nových
funkcích Webdispečinku i o
tom, jak využít náš nový
hardware.
Všem klientům i partnerům
děkujeme za účast.
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Akce Den s Fleetem Brno 2019
Ve čtvrtek 6.6.2019 se konala
letošní TOUR de FLEET 2019
v Golf resort Kaskáda, Kuřim.
Atraktivní lokalita mezi Kuřimí
a Brnem nabídla prezentace
jak zástupců automobilových
značek, tak dodavatelů, jejichž
produkty pomáhají při správě
vozových parků a my jsme na
akci samozřejmě nemohli
chybět.
Všem klientům děkujeme za
návštěvu u našeho stánku.
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Školení klientů
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce srpna 2019.
Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Hvězdova 1689/ 2a, v Olomouci
na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.

Letos jsme se rozhodli připravovat školení i na Slovensku,
kdy v lednu proběhlo první ve
Zvoleně a následně v únoru
v Žilině. Na měsíc červen pro
Vás
připravujeme
školení
v Banské Bystrici.

Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
https://www.webdispecink.cz/c
z/registrace/

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
tel. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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