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NOVINKA – Perfect Drive - design úprava seznamu řidičů
V případě, že řidič řídil 3 a více
vozidel za daný měsíc,
v reportu skupiny se zobrazí
tlačítko (kolečko s křížkem) pro
rozbalení a zobrazení všech
vozidel, které řidič řídil.
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UPOZORNĚNÍ – eMobilita - změna procent při přidanění
Jezdí vaši zaměstnanci
nízkoemisním autem (na zemní
plyn, hybridním vozidlem nebo
elektromobilem)? Nově bude
zaměstnanec dodaňovat pouze
0,5 % vstupní ceny vozidla
oproti stávající sazbě 1 %. Ta
však nadále platí u běžných aut
na benzin a naftu.

Řídí se dle znění zákona Daň z
příjmu fyzických osob (Zákon
č. 586/19922222 Sb.) § 6 Příjmy
ze závislé činnosti odstavec 6.

Změna se týká ve
WEBDISPEČINKU statistik:
•

Statistika Vozidel

Jedná se o sloupec "Přidanění
automobilu (0,5% / 1%)".

•

Statistika Řidiči/Vozidla

•

Statistika Řidiči
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Připomínáme - nainstalujte si novou verzi aplikace 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
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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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