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Vážení obchodní přátelé, 
 

přinášíme Vám nové číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU, které už můžeme nazvat podzimním. Co nového se 

v něm dozvíte? 

Nejprve se podíváme na novinky, které jsme si pro Vás připravili v oblasti nastavování a kontroly fondu 

pracovní doby. Je to pohodlnější nastavení pracovní doby pro všechny řidiče najednou, včetně možnosti 

započítávat dobu pohotovosti do pracovní doby. Také Vám ukážeme nové volby pro filtrování dat ve 

statistice, která sumarizuje pracovní výkon řidiče.  

Velkou část říjnového čísla budeme věnovat aplikaci WD Fleet tak, jsme Vám minule slíbili. Podíváme se 

podrobně, jak funguje položka trasy a ukážeme si, jak aplikace spolupracuje s agendou Spedice, která má ve 

WEBDISPEČINKU na starost právě vytváření tras a jejich odesílání do WD Fleetu. 

Jistě jste zvědavi, jestli se Vaše jméno nenachází se šťastnými výherci soutěže z minulého čísla. Zjistíte to 

okamžitě, když se podíváte na poslední stránku časopisu a v případě zájmu se můžete hned pustit do řešení 

soutěžního sudoku pro tento měsíc. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 
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Novinka – hromadné nastavení pracovní doby 
Nyní máte možnost nastavit pracovní dobu pro všechny řidiče najednou. Není už tedy nutné provádět 
nastavení u jednotlivých řidičů. Vše jednoduše zadáte ve volbě „Nastavení – Firma – Firma“, sekce „Řidiči“. 
Nově je zde také volba, která umožní zahrnout pohotovost do odpracovaných hodin. 

 
 

Pokud použijete nastavení pracovní doby u konkrétního řidiče, „Nastavení – Řidiči – Řidiči“, přepíšete 
společné nastavení. Možnost různého nastavení pro jednotlivé řidiče tak stále zůstává zachována. 
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NOVINKA – HROMADNÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ DOBY 
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Novinka – vylepšená statistika „Výkony řidičů podle tachografu“ 
Do zmíněné statistiky jsme přidali filtry, které umožní výběr podle několika kritérií. Nově tak můžete filtrovat 
výstup také podle „Skupiny“, „Divize“, „Střediska“ nebo „Osobního čísla řidiče“. Zmíněný výstup najdete ve 
volbě „Statistika – Výkaz práce – Tachograf – přehledy“. 

 

NOVINKA – VYLEPŠENÁ STATISTIKA „VÝKONY ŘIDIČŮ PODLE TACHOGRAFU“ 

OVLÁDÁNÍ MAPY 

 



  

FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 
V dnešním čísle se podíváme podrobně na vytváření tras ve WEBDISPEČINKU, jejich zasílání do WD Fleetu a 
na jejich použití řidičem. Trasu dispečer vytvoří v agendě „Spedice“. Pouze připomínáme, že „Spedice“ není 
základní součástí WEBDISPEČINKU, ale volitelným balíčkem, který má svou vlastní záložku. Pro vytvoření trasy 
je potřeba vybrat volbu „Nová přeprava“ a začít vyplňovat první záložku. 
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET  

 



FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET  

 

strana 7 

Jakmile jste hotovi, použijte tlačítko „Další“, abyste se přesunuli na záložku „Zastávky“. Zde můžete postupně 
vytvářet detaily jednotlivých zastávek na trase. Pomocí tlačítka „Vložit zastávku“ rozbalíte kompletní nabídku 
pro jednotlivou zastávku a můžete vyplnit i požadované akce. Tato nabídka se objeví až poté, co informace 
o zastávce uložíte tlačítkem „Uložit zastávku“. 

 



  
FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 
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Jakmile jsou zastávky hotovy, přepněte se na další záložku „Mapy“ a zvolte nejdříve tlačítko „Výpočet trasy“ a 
poté „Uložit trasu“. 

 
Následně se stačí vrátit na první záložku a tlačítkem „Odeslat řidiči“ zašlete zvolenou trasu řidiči do WD 
Fleetu k realizaci. 
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 

 
Řidič je ve WD Fleetu informován o tom, že dostal novou trasu a musí se rozhodnout, zdali ji „Přijímá“ či 
„Odmítá“. V obou případech o tom bude do WEBDISPEČINKU zaslána zpráva. 
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 

 
Jakmile chce řidič začít jízdu, musí zmáčknout tlačítko „Start“. Součástí jízdy je totiž tvorba elektronické 
stazky a WD Fleet se snaží řidiči při jejím vytváření maximálně pomáhat.  
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 

 
Zároveň kontroluje správné provádění akcí i opomenutí řidiče, proto je většina akcí vždy doprovázena 
návodnými dotazy. Každá změna stavu řidiče může být rovněž doplněna dalším vysvětlujícím textem. 
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Pokud se řidič nechá navigovat na první zastávku, uvidí v přehledném zobrazení jak trasu s úkoly, tak mapu 
s navigací. Jakmile se přiblíží k zastávce na předem určenou vzdálenost, bude upozorněn vizuálně i zvukově. 
Na zastávce potom plní jednotlivé úkoly, které mu dispečer zadal. 

 

FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 

 
Kdyby chtěl řidič zadávat splnění úkolů mimo určenou zastávku, systém ho na to upozorní, oznámí mu, že 
mohou vzniknout potíže ve výkazu práce a teprve poté mu dovolí splnit jednotlivé úkoly.  
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 

 
Po splnění všech úkolů, které jsou k zastávce připojeny, je řidič nejprve dotázán, jestli chce změnit činnost, a 
poté se může nechat navigovat na další zastávku. Stejným způsobem pokračuje až do cíle trasy, kde musí 
celou jízdu ukončit. Tím dojde i k uzavření stazky.  
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FUNKCE „TRASY“ V APLIKACI WD FLEET 

 
Stav může řidič přepnout i kdykoliv během jízdy z nabídky, do které se dostane pomocí tlačítka s obrázkem 

volantu  a poté se může přepnout zpět do aktuální trasy tlačítkem . Není tedy vázán pouze na 
okamžiky, kdy je ke změně stavu vyzván WD Fleetem, ale může se na tvorbě stazky aktivně podílet. 
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní: 
WD Mobile podporuje nyní 4 jazykové verze: češtinu, slovenštinu, angličtinu a němčinu. 

Výherci zářijové soutěže se stávají: Karel Chvojka, Martin Tejnecký a Marek Zabel, kterým blahopřejeme 
a zasíláme drobné dárky. Na říjen pro Vás máme připravené následující sudoku. 
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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 2014. Svá řešení zasílejte do 31. 10. 2014. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky. 


