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NOVINKA – Cestovní příkazy včetně stravného
Zajímá i Vás v pravidelných
intervalech informace o cestovním příkazu včetně stravného?
Nastavte si jednorázově nový
export „Cestovní příkazy
včetně stravného“ a pak
v dalších obdobích stačí pouze
kliknout na odkaz „Exportovat“.
Statistiky/Souhrny vozidla/Exporty
Pomocí odkazu „Nový záznam“
definujte „Druh exportu“ a
export pojmenujte.
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NOVINKA – Cestovní příkazy včetně stravného
Po kliknutí na „Exportovat“ se
Vám
vygeneruje
soubor
v excelu včetně částky za
stravné, se kterým můžete dále
pracovat.
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NOVINKA – Nástroje/ Úkoly – nový filtr pro lepší přehled

Do Nástrojů – Úkoly jsme
přidali filtr, který Vám umožní
ještě větší přehled o Vaší
evidenci servisních úkonů.
Můžete seznam úkolů filtrovat
dle toho, zda je úkol splněn,
čeká na splnění nebo nebyl
splněn v zadaném čase.
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NOVINKA – Náklady - Tankování „do plna“
Nově můžete v evidenci nákladů také evidovat tankování
s rozlišením „do plna“.
V případě importu nákladů přes
vlastní formát jsme do souboru
doplnili sloupeček „do plna“.
V případě ručního zadávání
nákladů je potřeba zaškrtnout
políčko „do plna“.
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NOVINKA – Náklady - Tankování „do plna“

Uvedený údaj se Vám propíše
v agendě Náklady a také ve
statistice Kontrola tankování, a
to zobrazením uvedené zelené
tečky u ikony PHM.

U každého vozidla pak máte
skvělý přehled, zda tankuje do
plna.
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Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce roku 2019.
Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Na Vítězné pláni 1719/4 a na
adrese Hvězdova 1689/ 2a ,
v Olomouci na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.

Na
Slovensku
proběhlo
v měsíci září v Prešově a
připravujeme další.
Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
https://www.webdispecink.cz/c
z/registrace/

Budeme se na Vás těšit.

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
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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