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NOVINKA – Mobilní aplikace WD Driver
Používáte čipy pro identifikaci
řidičů, přepínače soukromé/služební jízdy nebo musíte
zpětně editovat údaje o řidiči a
jízdě v knize jízd?
Dnes již nemusíte! Máme pro
vás mobilní aplikaci WD Driver.
Mobilní aplikace WD Driver
identifikuje řidiče a pasažéry,
zaznamenává typ jízdy (služební/soukromá) a navíc
umožňuje řidiči zadat účel jízdy
a tyto údaje zaznamenává
přímo do knihy jízd v systému
Webdispečink.
Nyní již není nutné řešit montáž
čtečky čipů do vozidla a přepínač jízdy, stačí všem řidičům
stáhnout aplikaci a nastavit
jednotky ve vozidle s naší
technickou podporou.
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NOVINKA – Mobilní aplikace WD Driver
Mobilní aplikaci WD Driver
podporují jednotky Vetronics
760,770, 810, 820 a Vetronics
845.
Podmínkou pro používání
aplikace je její samotné stažení
do telefonu, které je zdarma.
Následné používání aplikace je
zpoplatněno měsíčním paušálem na vozidlo.
V případě Androidu je možné
aplikaci získat na Google Play.
V případě iOS je třeba aplikaci
stáhnout z App Store.
Máte o aplikaci zájem?
Kontaktujte vašeho obchodního zástupce, případně technickou podporu na tel. čísle
+420 233 555 111.
Více informací o aplikaci na
stránkách Webdispečink:
Mobilní aplikace WD Driver
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NOVINKA – Hromadné označení vozidel
Máte strukturu vašeho vozového parku rozdělenou do
skupin?
Nabízíme vám jednoduchou
možnost hromadného označení vozidel.
Zaškrtnutím políčka u skupiny
vozidel ve vašem vozovém
parku označíte hromadně
všechna vozidla v dané skupině a zobrazí se vám na mapě.
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NOVINKA – Nové jednotky Vetronics

Přicházíme na trh s novými
jednotkami Vetronics 810 a
Vetronics 820.
Nové jednotky nahrazují
původní jednotky Vetronics
760 a 770. Jedná se o jednotky
se stejnou funkčností ovšem
s generační obměnou hardwarových součástek.
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NOVINKA – Den s Fleetem Praha

Letošní Den s Fleetem se
odehrál pod širým nebem v
prostředí dostihového areálu
ve Velké Chuchli.
Hlavním tématem akce byla
ELEKTROMOBILITA, a proto
jsme na akci ani my nechyběli.
V systému Webdispečink
připravujeme v tomto segmentu nové funkce, ale již nyní
umíme řešit základní otázky
jako jsou např. stav baterie %,
místa dobíjení, srážky za
soukromé km a import nákladů.
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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 konce 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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