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AKCE – Rychlostní limity
Usnadněte si kontrolu dodržování rychlostních limitů v rozlišení podle typu komunikace!
Objednejte si naši skvělou statistiku „Styl jízdy – Rychlostní limityúseky“ a budete mít jasný přehled, jakou rychlostí Vám řidiči
jezdí.
Známku řidiče si překontrolujete ve statistice „Styl jízdy –
Analýza stylu jízd“.
Statistika se také promítá do záložky „Dispečink“. Úseky, kde
došlo k překročení, jsou zvýrazněny tlustou červenou polopropustnou linií.
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NOVINKA – Spedice – založení přepravy
Dispečerům může nyní pomoci
nový sloupec, který ve Spedici
zobrazuje, kdo založil přepravu.
Lze jej i filtrovat podle jména a
usnadnit tak orientaci v tom,
jaké přepravy založil konkrétní
člověk.
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NOVINKA – Komunikace s řidiči
V Nástrojích – Komunikace s řidiči přibyla nová ikonka
pomocí které lze schovat informativní zprávy, které jsou automaticky generovány z WD Fleetu při nakládce, vykládce atd.
Tato ikonka je umístěna na obrázku pod číslem 1.
Dispečer pak vidí pouze ty
zprávy, které poslal řidič a informativní zprávy jsou zašedlé
a sbalené do jednoho řádku, jak
je tomu vidět na obrázku pod
číslem 2.
Lze si je však v případě potřeby
rozkliknout a přečíst. Na obrázku uvedeno v kroku č. 3.
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NOVINKA – Nové telefonní číslo zákaznické podpory
Byla zřízena nová jednotná
linka zákaznické podpory,
která pomůže v rychlém přesměrování dotazů k systému
Webdispečink na to správné
místo.
Nové telefonní číslo, které nahrazuje dosavadní kontakty
pro podporu Webdispečinku:

+420 236 089 900
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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.

7

Školení klientů

Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány až do konce měsíce října.
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. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
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. +420 236 089 900
e-mail: hisoftware@hisoftware.cz
www.hisoftware.cz
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