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NOVINKA – nová statistika „Řidiči dobíjení vozidel“
S novou statistikou máte
přehled, kde řidiči dobíjí vaše
elektrická vozidla.
Statistiky/Souhrny řidiči/Řidiči
dobíjení vozidel.

Požadované sloupce si
nastavíte přes „tři tečky“.
Statistika je součástí balíčku
„Elektromobilita“.
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NOVINKA – Přepočet diet na jednu měnu

V nástroji Podklady diet jsme
přidali nové sloupce:
•
Kurz – po najetí myší
se zobrazí tooltip se
dnem, ze kterého se
bere kurz
•
Částka v měně firmy
– přepočtená částka
z různých měn do
měny firmy
•
K výplatě v měně
firmy

UPOZORNĚNÍ:
Sloupce Kurz a Částka v měně
firmy je potřeba nastavit
v nastavení sloupců.
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UPOZORNĚNÍ – Změna sazby stravného
Upozorňujeme Vás, že od
20.8.2022 došlo ke změně
sazeb stravného.
V nastavení/číselníky/stravné
jsme pro vás sazby
aktualizovali.
Je tedy nutné, znovu sazby do
Webdispečinku naimportovat.
Pro více informací kontaktujte
technickou podporu na tel.
233 555 111.
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Napsali o nás...

Napsali o nás v magazínu
FLOTILA...
Představili jsme zde naši
novinku Eurowag pay, aby
řidiči nemuseli ztrácet čas
hledáním platební karty.
Přečtěte si v magazínu, co
všechno Eurowag Pay umí.
Přemýšlíte také, jak zlepšit
využití firemní flotily? Ideálním
řešení je sdílení firemních
automobilů.
Firma Moneta, která využívá
aplikaci Carsharing od
Eurowag déle jak dva roky,
takto sdílí 94 vozidel ( z toho 70
elektrických).
Manažeri autoprovozu vnímají
používání Car Sharingu od
Eurowagu jako výhodu.
Pomohla jim zredukovat
firemní flotilu o 62 vozidel, což
vedlo k velkým úsporám.
Více se dočtete v magazínu.
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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 2022.
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 – 16:30

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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