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AKCE – DriveCheck
Mějte přehled o chování řidiče
nákladního vozidla na cestách!
Máme pro Vás výborný prostředek pro hodnocení stylu jízdy
řidičů.
Máte-li nákladní vozidlo DAF,
nezapomeňte si objednat modul DriveCheck a speciální reporty pro vyhodnocení provozních údajů Vašich vozidel.
Více informací naleznete zde.
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NOVINKA – WD Fleet – Zrychlení zasílání notifikací, zpráv a tras
Došlo k úpravám Webdispečinku, které podstatně zrychlily
přenos notifikací, zpráv a tras
do WD Fleetu. Řidiči tak obdrží
dané informace okamžitě po
odeslání z Webdispečinku.
Není nutné aktualizovat verzi
WD Fleetu (2D a 3D), změny
byly provedeny a zakomponovány do systému Webdispečink.
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NOVINKA – Zobrazení teplot v Informaci o vozidle
Pokud jsou ve vozidle instalovaná teplotní čidla, zobrazují se
nyní aktuální teploty přímo v informacích o vozidle. Je možné
zobrazit až 6 teplot z jednotlivých čidel.
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NOVINKA – Export komunikace pro jedno vozidlo
Vylepšili jsme export komunikace. Přidáním filtru pouze pro
jedno vozidlo se výrazně zrychlilo a zpřehlednilo vygenerování tohoto exportu. Exporty
SMS komunikace najdete ve
Statistikách – Souhrny vozidla
– Exporty – Ostatní – Nový záznam – ve Druhu exportu vyberete SMS komunikace a může
zvolit, pro jaké vozidlo chcete
vyexportovat komunikaci.
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NOVINKA – Nové telefonní číslo zákaznické podpory
Byla zřízena nová jednotná
linka zákaznické podpory,
která pomůže v rychlém přesměrování dotazů k systému
Webdispečink na to správné
místo.
Nové telefonní číslo, které nahrazuje dosavadní kontakty
pro podporu Webdispečinku:

+420 236 089 900
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UPOZORNĚNÍ – Změna firemních prostor Princip a.s.
Firma Princip a.s. se přestěhovala do nových prostor na
ulici Hvězdova 1689/ 2a v
Praze 4. Na této adrese budou
také probíhat školení a montáže.
Firma Princip a.s. tak poprvé
po 27 letech změní své sídlo
firmy.
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Školení klientů

Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány až do konce tohoto roku.
Školení probíhají v Praze a Olomouci.
Pozor, v Praze nás najdete na
nové
adrese
(Hvězdova
1689/ 2a, Praha 4).
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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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
tel. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
HI Software Development s.r.o.
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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