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NOVINKA – Komtes se stává hlavním obchodním zástupcem
S potěšením oznamujeme, že
na základě dlouhodobé obchodní spolupráce mezi Eurowag a KomTeS se společnost KomTeS od 1.7.2020 stává
hlavním obchodním zástupcem
Eurowag pro přímý prodej
telematických produktů v
České republice a na Slovensku. Od tohoto okamžiku bude
společnost KomTeS při prodeji
telematických produktů a
služeb jednat jménem Eurowag
a tímto jménem i uzavírat se
zákazníky smlouvy. Tato nová
obchodní spolupráce umožní
Eurowag se plně soustředit na
rozvoj produktů tak, abychom
mohli všem zákazníkům nabízet produkty a služby nejvyšší
kvality.
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NOVINKA – Data z vozidla
Zajímá Vás, jaké informace
čteme z Vašich vozidel?
Zda můžete sledovat ve Webdispečinku stav km z vozidla,
stav paliva v nádrži či zda je
Vaše nákladní vozidlo připojeno na konektor D-8? Díky
kterému jsme schopni číst data
z tachografu a vy můžete
následně sledovat např. statistiku Odpracované hodiny
řidičů.
Pokud ano, nyní máte přímo v
seznamu vozidel Nastavení/Vozidla/Vozidla zobrazeno,
jaké informace nám vozidlo
poskytuje.
Jednotlivé údaje můžete také
filtrovat.
UPOZORNĚNÍ:
V případě, že uvedené sloupce
nevidíte, použijte ozubené
kolečko k nastavení těchto
sloupců.
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NOVINKA – Hromadné exporty
Přidali jsme pro Vás dva
hromadné exporty.
Statistiky/Souhrny vozidla/Exporty
„Odpracované hodiny řidičů
podle tachografu – D8“ je
export, kde každý řidič je v
souboru zobrazen zvlášť a
„Odpracované hodiny řidičů
podle tachografu – D8 - souhrn“ je export, kde v jednom
souboru naleznete všechny
řidiče.
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NOVINKA – Vzdálená archivace tachografu s novou čtečkou karty podniku

Jak jistě víte, je na bedrech
každé kamionové společnosti
zajistit archivaci dat:
•
Z tachografu každých 90 dní
•
Z karty řidiče každých 28 dní
Proto Webdispečink nabízí
službu vzdáleného vyčítání
těchto DDD a ESM souborů viz
popis zde.
Nově jsme pro tyto účely
vyvinuli samostatně fungující
čtečku podnikových karet,
která pomocí SIM karty zprostředkovává autorizaci tachografu.
V případě zájmu o tuto službu
kontaktujte naše obchodní
zástupce.
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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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