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Vážení obchodní přátelé, 
 

konečně nastaly očekávané měsíce prázdnin a dovolených. K nim Vám nabízíme letní dvojčíslo časopisu Svět 

WEBDISPEČINKU. Další pravidelné vydání budeme mít pro Vás připraveno zase v září. 

V dnešním čísle Vás postupně seznámíme s několika novinkami. První z nich je vylepšený import řidičů do 

aplikace, který nyní dává uživateli na výběr několik možností provedení. Ukážeme Vám i vylepšenou 

„Dispečerskou plachtu“, která nově nabízí kopírování záznamů a výběr řidičů ze seznamu.  

Také jsme rozšířili funkce „Vlastních míst“ o nový typ s názvem „Rychlostní zkouška“, jenž pomáhá 

pořadatelům automobilových soutěží s kontrolou dodržování povolené rychlosti. Nakonec Vám ukážeme 

i další rozšíření „Exportů“, tedy „Průjezd vlastním místem“. 

Zmíníme se rovněž o průběhu akce „WEBDISPEČINK Den s Fleetem 2013“, která proběhla v květnu 

v golfovém areálu Kaskáda v Kuřimi. 

Správných odpovědí na soutěžní otázku z minulého čísla přišlo tentokrát opravdu mnoho. Na závěr se proto 

dočkáte tradičního zveřejnění jmen výherců a nové soutěže v podobě sudoku. 

 

Přejeme Vám příjemné prázdninové čtení 

 

Vaše redakce 

ÚVODNÍK 
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Novinka – vylepšený „Import řidičů“ 
Vylepšili jsme import řidičů do WEBDISPEČINKU, který se nachází ve volbě „Nastavení – Řidiči – Seznam 
řidičů“. Před samotným importem řidičů do aplikace je nejprve potřeba vyplnit soubor, který dostanete 
výběrem volby „Export ke zpětnému importu“. 

 

Je to běžný excelovský soubor, který vyplníte údaji dle potřeby. Pozor, do prvního sloupce s názvem „ID“ nic 
nezapisujte ani jej nijak neměňte! 
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NOVINKA – VYLEPŠENÝ „IMPORT ŘIDIČŮ“ 
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Poté můžete přistoupit k samotnému importu řidičů do WEBDISPEČINKU. Vyberte volbu „Import řidičů“: 

 

Po zvolení připraveného souboru můžete nově určit, co se má stát s řidiči, kteří už jsou ve WEBDISPEČINKU 
založeni, ale v novém souboru uvedeni nejsou. Výchozí volba „Vyřadit“ zajistí jejich vyřazení ze seznamu 
řidičů, ale v aplikaci zůstanou jako neaktivní. Pokud zvolíte „Neprovádět žádnou akci“, tito řidiči v aplikaci 
zůstanou a dojde tedy k rozšíření stávajícího seznamu řidičů. Poslední volbou je „Smazat“, kterou 
nedoporučujeme, protože dojde k trvalému odstranění těchto řidičů z aplikace. Poté zvolte „Importovat“. 

NOVINKA – VYLEPŠENÝ „IMPORT ŘIDIČŮ“ 



  
NOVINKA – VYLEPŠENÁ „DISPEČERSKÁ PLACHTA“ 
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Novinka – vylepšená „Dispečerská plachta“ 
Tento oblíbený nástroj, který najdete ve volbě „Nástroje – Dispečerské nástroje – Dispečerská plachta“, jsme 
opět vylepšili. První novinkou je možnost kopírovat stávající záznamy a vyhnout se tak zbytečnému 

vypisování údajů. Stačí použít tlačítko kopírovat , které vidíte na následujícím obrázku zvýrazněné červeně. 

 

Následně se Vám otevře editační okno, ve kterém budou předvyplněné položky a Vy změníte pouze ty 
potřebné. Nebude tak nutné vše znovu vyplňovat a ulehčíte si práci. 



NOVINKA – VYLEPŠENÁ „DISPEČERSKÁ PLACHTA“ 
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Druhou novinkou je možnost výběru řidičů přímo ze seznamu. Pokud tedy vytváříte novou položku, editujete 
stávající nebo ji kopírujete, nemusíte jméno řidiče vypisovat, ale můžete jej ihned vybrat.  
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NOVINKA – MODUL „AUTOKLUB“ 

 

Novinka – nový modul „Autoklub“ 
WEBDISPEČINK byl rozšířen o modul „Autoklub“. Aplikace tak nově řeší problematiku všech autoklubů, které 
pořádají závody, a tím je hlídání dodržování rychlostních limitů mezi rychlostními zkouškami. Vše je řešeno 
novým typem vlastního místa nazvaným „Speed Limit“, u kterého je nastavená maximální povolená rychlost. 
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Následná kontrola pak probíhá pomocí volby „Statistika – Návštěvy lokalit – Rychlostní limit“. K dispozici jsou 
všechny potřebné informace, jako je registrační značka vozidla, místo, rychlost, atd. Trasu, na které došlo 
k překročení rychlostního limitu, lze zobrazit na mapě tlačítkem , které se nachází před registrační značkou 
vozidla. 

 

NOVINKA – MODUL „AUTOKLUB“ 
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NOVINKA – PRŮJEZD VLASTNÍM MÍSTEM VE VOLBĚ „STATISTIKA – EXPORTY“ 

 

Novinka – Průjezd vlastním místem ve volbě „Statistika – Exporty“ 
Do exportů přibyla další položka a tou je „Průjezd vlastním místem“. Nyní tak lze hromadně kontrolovat 
průjezd zadanou lokalitou pro více vozidel najednou. Protože jsme se tématikou fungování exportů zabývali 
podrobně v březnovém čísle Světa WEBDISPEČINKU 3/2013, kde jsme popisovali podobnou situaci s položkou 
„Teplota“, odkazujeme zájemce o detaily do tohoto textu. Zde pouze uvedeme, že volba byla zařazena do 
poslední sekce „Ostatní“, stejně jako výše zmiňované teploty. Z následujícího obrázku je zřejmé nastavení 
jednotlivých položek. 

 

 

http://www.webdispecink.cz/downloads/032013.pdf
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WEBDISPEČINK DEN S FLEETEM 2013 

 

WEBDISPEČINK Den s Fleetem 2013 
V květnu proběhl v golfovém centru Kaskáda v Kuřimi jubilejní desátý Den s Fleetem. Jedná se o největší akci 
svého druhu v České republice a WEBDISPEČINK byl hlavním partnerem tohoto setkání zaměřeného na 
problematiku vozových parků. Do areálu se sjelo téměř 430 fleetových manažerů, zástupců společností 
i partnerů. WEBDISPEČINK se prezentoval nejen úvodní přednáškou, ale také rozsáhlou venkovní expozicí, 
o kterou byl velký zájem.  
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Během dne jsme zodpověděli velké množství dotazů a vše vyvrcholilo závěrečným losováním zajímavých cen. 
První cenou byla 30 minutová projížďka vozidlem Porsche, jenž výherce mohl sám řídit. Zmiňovaný vůz vidíte 
na následující snímku i s našimi hosteskami, které celý den přispívaly ke zdárnému průběhu akce. 

 

WEBDISPEČINK DEN S FLEETEM 2013 
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní: 
„Ano, symbol vozidla na mapě lze natáčet podle směru jízdy.“ 

Výherci naší červnové soutěže se stávají: Miroslav Cetkovský, Martin Dostál a Ing. Hana Lukšíková, kterým 
zašleme drobné dárky. Výhercům blahopřejeme a všem ostatním nabízíme jako vždy novou šanci. 
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a 
do předmětu napište Soutěž prázdniny 2013. Svá řešení zasílejte do 31. 8. 2013. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky. 


