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NOVINKA – Export „Podklady diet EU“
Do exportu podkladů diet jsme
pro vás přidali sloupec „Účel“,
do kterého se propisuje účel
první jízdy, za předpokladu, že
je vyplněn.
Nástroje/Náhrady/Cestovní
příkazy – sestava Podklady
diet EU
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NOVINKA – Cestovní příkaz – cesty jinými dopravními prostředky
Při vyúčtování pracovní cesty
máte možnost vybírat dopravní
prostředek, kterým byla
uskutečněna pracovní cesta.
Např. osobní vlak, letadlo, ...
V tisku cestovního příkazu se
Vám zvolený dopravní
prostředek zobrazí správně ve
vyúčtování.
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NOVINKA – Nová verze WD Fleet 3D 1.4.1

Na Google Play byla
zveřejněna nová verze WD
Fleet 3D 1.4.1
Pro zákazníky s Eurowag
řešením pro image tablety byl
také vydán nový Updater
1.0.22 (500) a také byla
uvolněna verze WD Fleet 3D
1.4.1

A na co se můžete těšit?

Integrace nové verze
navigace Sygic (21.5.1)
Automatická tvorba
záznamu o provozu vozidla
(Stazka)
Nový přesnější výpočet
trasy pro navigování 1:1
Zobrazení tlaku v
pneumatikách (podpora řešení
od společnost Continental)
Přenos trasy z navigace
Sygic do Webdispečinku do
mapy ve Spedici
Podpora přenosu
průjezdních bodů ze Spedice
do navigace ve WD Fleetu
Manuál naleznete v sekci
podpora.
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UPOZORNĚNÍ – Bezpečnostní úpravy

Upozorňujeme vás, že z
důvodu zvýšení bezpečnosti
při zadávání nových hesel do
Webdispečinku, došlo od
20.6.2022 k úpravě.
Minimální délka hesla je 8
znaků a musí obsahovat
alespoň jeden speciální znak a
alespoň jedno číslo.
Maximální počet pokusů o
přihlášení je 5, poté je účet na
30 minut zablokován a je
zaslán uživateli email s
upozorněním.
Doporučujeme tedy 30 minut
vyčkat a účet bude znovu
odblokován.
Stávající hesla zůstanou
zachována. Změna se týká
vytváření nových účtů nebo
změn hesel
Pro více informací kontaktujte
technickou podporu na tel.
233 555 111.
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NOVINKA – Nové API funkce
Vytvořili jsme dvě nové API
funkce k diagnostice OBD:
•

_getWarningLightsAc
tive
Funkce vrací všechna
vozidla, u kterých je
aktivní závada, která není
vyřešena.
•

_getWarningLightsHi
story
Funkce vrací historii
závad diagnostiky.
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NOVINKA – API - nový vstupní parametr
Rozšířili jsme API funkci
getCarsList2 o nový vstupní
parametr "activeOnly".
Parametr slouží k určení toho,
zda má API funkce vracet
všechny vozidla a to i včetně
vyřazených nebo pouze aktivní
vozidla.
Pokud není parametr vyplněn,
potom API funkce vrací
všechna vozidla tj. včetně
vyřazených.
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Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma

Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit.
Termíny
jsou
vypsány do září 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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