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AKCE – Vzdálené stahování dat z digitálních tachografů
Máte ve firmě digitální tachografy a chtěli byste provádět archivace dat bez nutnosti fyzicky vyčítat tachograf přímo ve
vozidle?
Vyvinuli jsme pro Vás funkci,
díky které se vzdáleně a zcela
automaticky zálohují data digitálního tachografu a karet řidičů.
Webdispečink soubory z tachografu vyčítá automaticky a
ukládá je do interního bezpečného úložiště, kde vám budou
kdykoliv k dispozici.
Neváhejte a objednejte si tuto
příplatkovou funkci u svého obchodního partnera!
Více informací zde
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NOVINKA – Autopůjčovna 2.0
Vylepšili jsme nástroj Autopůjčovna a vydali jeho novou verzi
Autopůjčovna 2.0. Uživatel si
tak v Nástrojích může vybrat
mezi původní a novou variantou.
Výhody používání nástroje Autopůjčovna jsou především ve
snížení nákladů na provoz firemních vozidel. Odborníci se
shodují na tom, že pokud vozidlo nenajede ročně více jak
15.000 km, je vhodné ke sdílení
pro více lidí ve firmě. Průměrný
automobil je v provozu jen hodinu denně a jeho sdílením lze
nahradit 5 až 6 firemních vozů.
Manuál pro novou Autopůjčovnu 2.0 naleznete na našich
webových stránkách v sekci
Podpora – Manuály.
https://www.webdispecink.cz/cz/podpora/
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NOVINKA – Autopůjčovna 2.0
V nové verzi Autopůjčovna 2.0
je mnoho užitečných funkcí. Za
zmínku jistě stojí následující:
1.

Dvoukolové schvalování
nadřízeným a správcem.
Lze si vybrat mezi jednokolovým či dvoukolovým
schvalováním zápůjček.

2.

Upozornění na možnost
spolujízdy.
Systém automaticky upozorňuje na zápůjčky, které mají
podobný cíl cesty v daném
čase.

3.

Možnost nastavení více
poboček
autopůjčovny
(Praha, Brno, Olomouc…).
Již se Vám nebude zobrazovat celý seznam vozidel,
pokud máte zájem o zápůjčku pouze z jedné firemní pobočky.
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NOVINKA – Spedice – možnost filtrace přeprav pomocí datumu od - do
Ve Spedici si je nyní možné filtrovat přepravy podle datumu
ve kterém se uskutečnily.
Tento filtr tak výrazně urychlí
vyhledávání přeprav v zadaném
období.
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NOVINKA – Nové grafy ve statistikách
Pro zjednodušení přehledů
nájezdů služebních a soukromých km vznikly pod tabulkami nové grafy. Tyto grafy
jsou k dispozici ve statistikách Řidiči, Vozidla a také Řidiči/ vozidla.
Nabídnou tak rychlý přehled o
využití vozů a nájezdů jednotlivých řidičů.
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UPOZORNĚNÍ – Změna firemních prostor Princip a.s.
Firma Princip a.s. se přestěhovala do nových prostor na
ulici Hvězdova 1689/ 2a v
Praze 4. Na této adrese budou
také probíhat školení a montáže.
Firma Princip a.s. tak poprvé
po 27 letech změní své sídlo
firmy.
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Školení klientů

Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány až do konce měsíce září.
Školení probíhají v Praze a Olomouci.
Pozor, v Praze nás najdete na
nové
adrese
(Hvězdova
1689/ 2a, Praha 4).
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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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
tel. +420 257 210 904
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 731 641 133
fax +420 257 220 251
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
HI Software Development s.r.o.
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 739 047 365
e-mail: hisoftware@hisoftware.cz
www.hisoftware.cz
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