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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
prázdniny i čas dovolených jsou opět zde. My se Vám pokusíme tuto dobu zpestřit prázdninovým dvojčíslem
časopisu Svět WEBDISPEČINKU. Na další číslo časopisu se tedy můžete těšit zase v září.
Seznámíme Vás s dalšími novinkami ve WEBDISPEČINKU. Tou první je program na vyčítání dat z karty řidiče,
který umí data z karty řidiče přenést do WEBDISPEČINKU k archivaci a dalšímu zpracování. Druhou novinkou
je nový přehlednější graf ve volbě „Průběh dne“, jenž je nyní navíc interaktivní. Třetí novinkou je vylepšení
„Autopůjčovny“ o předběžný výběr vozidla a poslední je možnost zadat u „Nákladů“ nově i dodavatele.
Opět se podíváme do manuálu k aplikaci WD Fleet a seznámíme Vás s další funkcí této nové aplikace.
Naše tisková zpráva o vykutálenosti některých českých zaměstnanců měla velký ohlas. Kontaktovala nás,
mimo jiné, i Česká televize a požádala nás o komentář v živém vysílání Studia ČT24.
V závěru časopisu, jak už se stalo pravidlem, najdete novou soutěž a vyhodnocení soutěže z minulého čísla.
Tentokrát máme pro Vás připraveno opět sudoku.

Přejeme Vám pěknou dovolenou a příjemné čtení
Vaše redakce
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NOVINKA – PROGRAM NA VYČÍTÁNÍ DAT Z KARTY ŘIDIČE

Novinka – program na vyčítání dat z karty řidiče
Připravili jsme pro Vás program na vyčítání dat z karty řidiče, který slouží k archivaci dat z karet řidičů a je
určen pro osobní počítače s operačním systémem Windows. Kromě archivace umožňuje rovněž další
zpracování uložených dat přímo ve WEBDISPEČINKU. Pro správné fungování programu je potřeba čtečka
karet.
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NOVINKA – PROGRAM NA VYČÍTÁNÍ DAT Z KARTY ŘIDIČE
Data z karty řidiče jsou jednak uložena ve složce, kterou uživatel vybral v záložce „Nastavení“, a také jsou
k dispozici ve WEBDISPEČINKU, stačí zvolit položku „Nástroje – Archivace karet řidiče“.

Pomocí ikon, které se nacházejí před každým záznamem, lze zobrazit detailní informace včetně grafu, uložit
záznam na libovolné místo nebo ho smazat.
Další informace o programu můžete získat zde.
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NOVINKA – NOVÝ GRAF PRO VOLBU „PRŮBĚH DNE“

Novinka – nový graf pro volbu „Průběh dne“
Pro volbu „Průběh dne“, kterou najdete v pravé dolní části záložky „Dispečink“, jsme použili nový typ grafu.
První viditelnou změnou je přidání položky „Nastartováno“, která nabývá dvou hodnot 1 nebo 0. Navíc se po
najetí myší do grafu se vpravo nahoře zobrazí veškeré údaje z grafu i v textové podobě. V ideálním případě
tedy uvidíte položky stav PHM, nastartováno, rychlost, datum a čas.
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NOVINKA – NOVÝ GRAF PRO VOLBU „PRŮBĚH DNE“
Další funkcí, kterou tento nový typ grafu umí, je přiblížení určitého časového intervalu. To lze zajistit
přetažením levého a pravého úchytu na svislých hranách „modrého grafu“, který se nachází ve spodní části
okna, pod časovou osou.
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NOVINKA – VÝBĚR VOZIDLA V „AUTOPŮJČOVNĚ“

Novinka – výběr vozidla v „Autopůjčovně“
Nová funkce umožňuje nejdříve vybrat požadovaný automobil z nabízeného seznamu a teprve poté provést
jeho rezervaci v „Autopůjčovně“. Použijete volbu „Nástroje – Autopůjčovna přehled vozidel“ a vyberete si
časový rozsah, ve kterém potřebujete vozidlo rezervovat. Pokud použijete filtr – „Filtrovat pouze volné
v období“, vyberete jen vozidla, která jsou volná v celém vybraném rozsahu a nemají tedy v tomto rozsahu
ještě zadanou žádnou rezervaci.

Pak už pouze stačí klepnout u vybraného vozidla na odkaz „Kalendář“, pomocí kterého se přesunete do
klasické nabídky „Autopůjčovny“, kde můžete pokračovat v práci tak, jak jste zvyklí.
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NOVINKA – VÝBĚR DODAVATELE V „NÁKLADECH“

Novinka – výběr dodavatele v „Nákladech“
Pokud zapisujete náklady do WEBDISPEČINKU ručně, můžete nyní zadat u jednotlivých položek i dodavatele.
Na záložce „Dispečink“ zvolte položku „Náklady – Vložit“. V dialogovém okně nyní vidíte novou položku
„Dodavatel“. Údaje lze do ní zapisovat rovnou nebo je možné na záložce „Nastavení“, volbě „Náklady –
Dodavatel“ vytvořit seznam dodavatelů a poté dodavatele jen vybírat.
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KAPITOLA Z WD FLEET

Kapitola z WD Fleet
Opět pokračujeme v procházení manuálů a seznamování se s funkcemi našich mobilních aplikací. Dnes znovu
nahlédneme do aplikace WD Fleet, konkrétně se podíváme na funkci „Tacho Přehled“. Po klepnutí na
zmíněný odkaz se objeví první záložka „Přehled“.
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KAPITOLA Z WD FLEET
Jednotlivé položky jsou barevně odlišeny a je na první pohled zřejmé, jak dlouho jednotlivé činnosti trvaly
nebo mohou trvat. Pokud zvolíte druhou záložku s názvem „Výkon“, dostanete informace v textové podobě,
jak je vidět na následujícím obrázku.

strana 11

ROZHOVOR V ČESKÉ TELEVIZI

Rozhovor v České televizi
Naše poslední tisková zpráva, která se zabývala nepoctivostí českých zaměstnanců, měla poměrně široký
ohlas. Vycházela z informací, se kterými se setkáváme v každodenním životě a získáváme je zpětnou vazbou i
od Vás, našich zákazníků. Kontaktovali nás novináři z různých medií a poskytli jsme i rozhovor v živém vysílání
ekonomického magazínu Studia ČT24. Pokud si chcete tento rozhovor poslechnout nebo se seznámit
s dalšími informacemi ze zákulisí, podívejte se na náš „Facebook“.
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SOUTĚŽ

Soutěž
Nejdříve správná odpověď na minulou otázku, která zní:
„Aplikace WD Fleet je určena výhradně pro zařízení s operačním systémem Android.“
Máme radost, že všechna zaslaná řešení, kromě jednoho, byla správná. Z nich jsme vylosovali výherce a jsou
jimi: Petra Plechingerová, Vratislav Skrbek a Tomáš Vondráček, kterým zašleme drobné dárky. Výhercům
blahopřejeme a všem, kteří nevyhráli, nabízíme další šanci. Tou je pro změnu sudoku z kategorie lehkých.
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Po vyřešení zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a do
předmětu napište Soutěž léto 2012. Svá řešení můžete zasílat do 31. 8. 2012. Ze správných odpovědí
vylosujeme tři výherce, které opět odměníme drobnými dárky.
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