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Mobilní jednotky Vetronics
Využívejte aplikaci
Webdispečink na maximum.
Přímo v aplikaci Webdispečink,
(Nastavení/Vozidla/Vozidla) si
můžete zkontrolovat typy
jednotek, které máte ve svém
vozovém parku.
V případě, že máte jednotky
staršího typu *(nižšího označení než S770 a S760), kontaktujte vašeho obchodního
zástupce nebo technickou
podporu (tel: 233 555 111) a
rádi vám navrhneme výměnu
jednotek za novější typ.
Novější jednotky Vám přináší
více možností např. využití
mobilní aplikace WD Driver,
funkce alarmů, zvýšení stability a jiné.
* Pod pojmem nižší označení myslíme jednotky
(721,720,711,710 a jednotky pouze s číselným
označením například 46392)
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Průvodce uzávěrkou knihy jízd

V nejbližších dnech pro Vás
zveřejníme
Průvodce uzávěrkou knihy jízd
v plné verzi.
Využívejte Průvodce uzávěrkou knihy jízd a nemusíte již
uživatelé složitě školit, aby byli
na konci měsíce schopni
provést jednotlivé kroky –
korekce tachometru, doplnění
nákladů, kontrola jízd,… před
uzávěrkou knihy jízd.
Průvodce uzávěrkou provede
uživatele všemi nezbytnými
kroky a v závěrečném shrnutí
uživatel vidí také vyúčtování za
soukromé km a může knihu jízd
odeslat svému nadřízenému.
Průvodce uzávěrkou knihy
jízdy naleznete v
Uživatelské nástroje / Prů
vodce uzávěrkou knihy jízd.
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NOVINKA - Archiv tachografů vozidel - zobrazování i souborů bez aktivit
Do archivu tachografů vozidel
byl přidán checkbox pro
zobrazování/nezobrazování
zálohy bez aktivity řidiče.
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NOVINKA – API _getAllCarsPosition
Vrácení geocodovaných pozic
pro všechna vozidla:
Do API funkce
_getAllCarsPosition byl přidán
nový parametr <geocode>,
který může nabývat tyto hodnoty:

•

1 - geocodují se
všechny pozice

•

0 - vrátí se pozice bez
geocodování

•

nevyplněn - zachová
se současný stav, tj.
bude vráceno geocodováno pouze
prvních 10 pozic
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NOVINKA – API _setCarCosts, _delCarCosts
Došlo k úpravě u API funkcí
_setCarCosts a _delCarCosts,
Kdy se nevyhodnocovalo
nastavení práva "Editace
nákladů pouze vlastnoručně
zadaných" v nastavení práv
uživatele. Před opravou měl
uživatel možnost upravovat
libovolný náklad i ho smazat.
Do API funkce _setCarCosts
byla přidána nová návratová
hodnota (-6), kterou API funkce
vrátí při pokusu o úpravu
nákladu, který nebyl vlastnoruč
ně přidán daným uživatelem.
U API funkce _delCarCosts se
vrátí (-2)
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NOVINKA – Perfect Drive
Do reportu skupiny byly p ř
idány 3 hodnoty

•

Průměrné hodnocení
řidiče Vaší firmy

•

Průměrné hodnocení
řidiče ze všech firem

•

Hodnocení nejlepšího
ř idi č e v m ě síci ze
všech firem

Poznámka:
Do výpočtů vstupují pouze ř idi č i, kte ř í najedou
více nebo rovno 100 km.
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení stále 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 2021.
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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