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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU
1. Aktualizace názvů míst v zahraničí

3. Upozornění na vadné vozidlo

Změnili jsem pro Vás způsob určování názvů míst v zahraničí.
Využili jsme k tomu mapových podkladů firmy Google. Úprava
bude mít pro Vás přínos v tom, že názvy míst v knize jízd budou
„věrohodnější“, aktuálnější a částečně doplněny i o názvy ulic
v zahraničí. Doposud se uliční síť v knize jízd objevovala pouze na
území České a Slovenské Republiky.

Je-li nějaké vozidlo vadné (ve smyslu, že nezasílá data, má málo satelitů
atp.), stačí ho vybrat/označit ve stromě vozidel. Automaticky se Vám
nabídne okno pro zadání reklamace resp. servisního zásahu.

2. Sledování pohybu vozidel
Pokud jste nyní měli zájem sledovat konkrétní vozidla, museli jste
pro to udělat tři kroky:
• vybrat je ve stromě vozidel,
• zvolit interval sledování (překreslování/aktualizace mapy),
• použít tlačítko „Sledování“ (v menu vlevo nahoře).
Nově stačí vozidla pouze vybrat - označit ve stromě vozidel.
Aplikace automaticky začne označená vozidla sledovat v intervalu
30 vteřin. Nemusíte tedy napříště hledat, co všechno musíte
zmáčknout či označit a nestane se Vám, že budete mít na
obrazovce dvě hodiny starý pohled na Vaši flotilu.
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Dovolujeme si Vám, našim zákazníkům, i Vašim blízkým popřát příjemné a pohodové
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
pracovních i osobních úspěchů.
Na setkání s Vámi v roce 2010 se těší
redakce Webdispečinku

Vánoční tipy redakce:
•

Vyzkoušejte se svými dětmi ve společně stráveném čase o vánočních svátcích inteligentní poznávací hry. Budete mile překvapeni! Děti nemusí umět
číst, přesto se zaručené pobaví. http://deti.onesoft.cz/

•

Překvapte letos své blízké vánočním dárkem. Buďte výjimeční a kupte originál! Obrazy, grafiky, plastiky najdete na www.talent.cz
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