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NOVINKA – Průvodce schvalováním knihy jízd – náhradní vozidlo
Před závěrečnou rekapitulací
v Průvodci schvalováním knihy
jízd přibyl nový krok – Zadání
náhradního vozidla.
Po zaškrtnutí checkboxu se
zobrazí formulář pro zadání
dat. Data se propíšou do
Nástrojů/Správa vozidel/Náhradní vozidla.
Najeté KM s náhradním vozidlem se berou v potaz při
výpočtu náhrad za soukromé
km.
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NOVINKA – Automatický import PHM - Slovnaft
Nabízíme Vám možnost automatického importu nákladů od
společnosti Slovnaft.
Tankování a další náklady na
karty Slovnaft se tak automaticky přenesou do Webdispečinku.
Pokud máte zájem o tento
automatický import, je potřeba,
kontaktovat obchodního
zástupce Slovnaftu, se kterým
vyplníte formulář a následně
nám společnost Slovnaft bude
zasílat soubor pro import a my
jej načteme do Webdispečinku.
Vy pak můžete sledovat náklady přímo ve Webdispečinku
bez práce.
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NOVINKA – Zobrazení událostí z akcelerometru
Pokud sledujete na mapě
události z akcelerometru,
můžete si nově sami určit, od
jaké hodnoty přetížení se Vám
budou události zobrazovat.
Zobrazovat události si můžete
nastavit přímo v mapě. Nástroje/Nastavení mapy.

5

NOVINKA – Alarmy při jízdě mimo pracovní dobu
Díky nové funkci „Alarmy při
jízdě mimo pracovní dobu“,
můžete nastavit upozornění na
jízdy mimo vyhrazený čas.
Máte tak možnost zamezit
jízdám, kdy si nepřejete, aby
řidiči s vozidly jezdili, např. o
víkendech a státních svátcích.
Stačí definovat u vozidla
pracovní dobu
(Nastavení/Vozidla/Vozidla/
záložka Pracovní doba) a
následně na záložce Alarmy
zaškrtnout požadovaný alarm.
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UPOZORNĚNÍ – Ukončení podpory zastaralých protokolů TLS na API
rozhraní
Vážení zákazníci, vážení partneři,
dne 31.10.2020 bude na API
rozhraní systému Webdispečink ukončena podpora šifrované komunikace prostřednictvím starých kryptografických
protokolů TLS 1.0 a 1.1.
Tyto způsoby komunikace byly
využívány v zastaralých operačních systémech a do budoucna představují bezpečnostní riziko. Zabezpečená
komunikace prostřednictvím
protokolu TLS 1.2 je nadále
podporována a doporučujeme
na ni přejít.

Prosím, informujte o této
změně své dodavatele interních i externích aplikací, kteří
pro Vás realizují napojení na
API systému Webdispečink.
Propojení na systémy, které
nebudou v souladu s touto
změnou budou k uvedenému
termínu nefunkční.

Máte-li v této souvislosti jakékoli
dotazy, zašlete nám je emailem
na
webdispecink.tlm@eurowag.com
případně kontaktujte naši infolinku +420 233 555 111.
Děkujeme za pochopení.
Váš Webdispečink
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení probíhají online
Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení probíhají online.
Podrobnosti
upřesníme
v e-mailu, který obdrží každý
přihlášený
před
termínem
daného školení.
Děkujeme za pochopení
hodně zdraví všem!

a

Váš tým Webdispečinku
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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 2020.
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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