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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
přestože se sluníčko stále snaží zahřívat nás svými paprsky, pomalu, ale jistě, se hlásí o slovo podzim. Proto
k Vám taky přicházíme s prvním podzimním číslem časopisu Svět WEBDISPEČINKU.
Začneme vynikající zprávou, WEBDISPEČINK se ve své kategorii stal vítězem ankety ALD Automotive Fleet
Awards pro rok 2012. Tato cena je pro nás velkou vzpruhou a motivací pro další zdokonalování aplikace. Pro
Vás zase potvrzení, že jste si vybrali správně.
Dále se podíváme na některá vylepšení WEBDISPEČINKU, která si určitě zaslouží Vaší pozornost. Je to
například rychlejší zamykání knihy jízd nebo vylepšený algoritmus pro výpočet dojezdové doby k cíli pro
vozidla s navigací.
Opět nahlédneme do manuálu k aplikaci WD Fleet a seznámíme Vás s další funkcí této aplikace.
V závěru časopisu, jak už se stalo pravidlem, najdete novou soutěž a vyhodnocení soutěže z minulého čísla.
Tentokrát máme pro Vás připraveno opět sudoku.

Přejeme Vám příjemné podzimní čtení
Vaše redakce
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VÍTĚZSTVÍ PRO WEBDISPEČINK

VÍTĚZSTVÍ PRO WEBDISPEČINK
Tentokrát začneme netradičně, ale o to radostněji. Počátkem října proběhlo vyhlášení výsledků ankety ALD
Automotive Fleet Awards, což je největší domácí specializovaná anketa zaměřená na správu vozových parků
a firemní automobily. WEBDISPEČINK v této anketě uspěl na výbornou a v silné konkurenci se stal vítězem
kategorie s názvem „Elektronické a telematické systémy“. Toto ocenění nás samozřejmě velmi těší, protože
je uznáním naší práce. Zároveň je to pro nás závazek, abychom dále pracovali na vývoji WEBDISPEČINKU a
snažili se Vám přinášet stále lepší služby. Pro Vás, naše klienty, je to ubezpečení, že jste si pro správu svého
vozového parku vybrali ten správný produkt.
Pokud Vás zajímají bližší informace o anketě, můžete si je přečíst na našem facebooku.

strana 4

NOVINKA – RYCHLEJŠÍ ZAMYKÁNÍ KNIHY JÍZD

Novinka – rychlejší zamykání knihy jízd
Naší dnešní první novinkou je rychlejší zamykání knihy jízd. Zatímco dosud byla tato volba dostupná pouze
z nabídky „Nástroje – Datová uzávěrka“, nyní můžete pro uzamčení použít přímo tlačítko nad knihou jízd .
Tato možnost je určena pro uživatele, kteří zpracovávají knihy jízd pro větší množství automobilů a chtějí
knihu jízd daného vozidla zamknout ihned po její kontrole a ochránit ji tím vůči případným změnám.
Uživatel se tak vyhne neustálému přepínání mezi záložkami „Dispečink“ a „Nástroje“ a může výrazně zrychlit
svou práci.
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NOVINKA – ZPŘESNĚNÍ VÝPOČTU ČASU PRO DOJEZD DO CÍLE

Novinka – zpřesnění výpočtu času pro dojezd do cíle
Další velmi užitečnou novinkou je zpřesnění výpočtu času pro dojezd do cíle, pokud je k navigování použita
navigace. Očekávaný čas pro příjezd do cíle už nevychází pouze z doby, která je potřebná k ujetí zbývající
vzdálenosti, ale připočítává se k ní i doba nezbytná pro bezpečnostní přestávky. Vše je přehledně vidět
v „Informacích o vozidle“, podmínkou pro správné fungování je připojená navigace (Garmin, Dynavix,
WD Fleet) a řidič přihlášený Dallas čipem nebo kartou v tachografu.
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KAPITOLA Z WD FLEET

Kapitola z WD Fleet
Opět pokračujeme v procházení manuálů a seznamování se s funkcemi našich mobilních aplikací. Dnes znovu
nahlédneme do aplikace WD Fleet, konkrétně se podíváme na funkci „Tankování“. Po klepnutí na zmíněný
odkaz se objeví záložka „Detail“. Zde lze zadat informace o tankování, přičemž u některých voleb můžete
využít výběru z přednastavených voleb. Po vyplnění nezapomeňte stejnojmenným tlačítkem data „Uložit“.
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KAPITOLA Z WD FLEET
Na druhé záložce „Seznam“ jsou k dispozici informace o všech tankováních v aktuálním měsíci. V případě
potřeby lze pochopitelně šipkami změnit měsíc, který chcete zobrazit. Pokud potřebujete změnit konkrétní
záznam, tak jej klepnutím zvolte a dalším klepnutím na tlačítko „Upravit“ se dostanete do detailu této
položky. Po změně údajů klepněte na tlačítko „Uložit“.
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SOUTĚŽ

Soutěž
Nejdříve správná odpověď na minulou otázku, která zní:
„Ano, pomocí aplikace WD Mobile lze komunikovat s řidičem i z chytrého telefonu.“
Přestože se jednalo o otázku, která mířila na novou funkci WD Mobile, tak nás velmi těší, že všechna zaslaná
řešení byla správná. Z nich jsme vylosovali výherce a jsou jimi: Vlastimil Koza, Peter Michlík a Vratislav
Skrbek, kterým zašleme drobné dárky. Výhercům blahopřejeme a všem ostatním nabízíme novou šanci.
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a
do předmětu napište Soutěž říjen 2012. Svá řešení zasílejte do 31. 10. 2012. Ze správných odpovědí
vylosujeme opět tři výherce, které odměníme drobnými dárky.
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