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VSTUPTE S NÁMI DO SVĚTA ELEKTROMOBILITY
Elektromobilita se stává
pomalu, ale jistě realitou.
Máte i vy za úkol snižování
emisí a zavádíte tak do svého
vozového parku elektrická
nebo plug-in hybridní
vozidla?
Využijte naše nové funkce ve
WEBDISPEČINKU, které vám
usnadní přechod na
nízkoemisní flotilu.
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NOVINKA – Balíček elektromobil
Základní funkce
elektromobility máme pro Vás
zdarma. Pro ty atraktivnější si
stačí objednat u svého
obchodního zástupce balíček
„elektromobilita“ a získáte plný
přehled o svých elektro nebo
plug-in hybrid vozidlech.
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NOVINKA - Elektro vozidla se kterými si rozumíme
Na stránkách WEBDISPEČINK
a EUROWAG naleznete seznam
podporovaných vozidel.
Uvedený seznam neustále
aktualizujeme a elektro vozidla
přibývají.
Pokud své vozidlo nevidíte na
seznamu, obraťte se na naši.
technickou podporu:
Tel: 233 555 111
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NOVINKA – Nastavení vozidla

Výchozí ikonka vozidla se
může změnit dle toho, zda
vozidlo nabíjí nebo je pouze
připojeno k nabíjecí stanici.
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NOVINKA – Zobrazení polohy elektromobilu v reálném čase

S námi máte přehled o aktuální
poloze vozidla, ale také o
aktuálním stavu energie
v baterii.
V knize jízd naleznete další
důležité informace, jako je
spotřeba (kWh) nebo průměrná
cena za kWh, která může být
velmi zajímává díky nabíjení,
která jsou zdarma.
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NOVINKA – Import nákladů u elektromobilu

S WEBDISPEČINKEM
víte také o nákladech za
nabíjení.
Společnosti jako ČEZ a PRE
jsme přidali do možnosti
importu nákladů.
Náklady od společnosti E-ON
jsou do systému automaticky
přeneseny pomocí
API rozhraní.
Praktické zkušenosti ukazují,
že domácí
a firemní nabíjení je stále
nejvýhodnější, proto také
s nimi WEBDISPEČINK počítá.
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NOVINKA – Výpočet nákladů na dobíjení v místě bydliště řidiče

Pro výpočet náhrad za nabíjení
vozidla v domácí síti řidiče
stačí zadat „místo k proplacení
dobíjení vozidla řidičem“ na
kartě řidiče a vyplnit
cenu /položku „Tarif“. Uvedené
údaje vyplňte na záložce
seznamu řidičů.
Nastavení/Řidiči/Řidiči
Ze znalosti příbytku SOC (kWh
v baterii) v uživatelem definovaných místech (domov
řidiče, chata, … ) systém
automaticky vkládá do nákladů
záznam o dobíjení s příznakem
„uhrazeno řidičem“.
Což znamená, že firma musí
řidiči částku za dobíjení
proplatit.
Vyúčtování se projeví ve
statistice Vozidla
a Řidiči/vozidla.
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NOVINKA – Výpočet nákladů na firemní dobíjení
Výpočet náhrad za nabíjení
funguje obdobně jako domácí,
jen se nastavuje ve vlastních
místech jako „Druh“: Dobíjecí
stanice/Firemní.
Je nutné zaškrtnout „Automatické vkládání transakcí“ a tarif
lze individuálně vyplnit u
každého vlastního místa nebo
hromadně v nastavení firmy
v sekci „Nastavení tarifu
nabíjení“.
Obdobně lze hromadně nastavovat i tarif pro domácí
nabíjení.
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NOVINKA – Srážky za soukromé km u elektro a plug-in hybridních vozidel
Mají vaši řidiči možnost využití
elektrických vozidel i
k soukromým účelům?

Obdobně funguje také
statistika Řidiči/Vozidla.

S touto problematikou
vyúčtování vám
WEBDISPEČINK také pomůže.
Ve statistice „Vozidla“ vám
vypočteme přesnou částku „K
úhradě řidiči“, kterou má řidič
uhradit za najeté soukromé km
nebo naopak je potřeba mu
uhradit náklady za domácí
nabíjení.
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NOVINKA - Podporujeme také plug-in hybridní vozidla

U plug-in hybridních vozidel
můžete sledovat jak stav PHM
tak stav SOC.
Náklady jednoduše rozpoznáte
díky zelené tankovací ikonce,
která signalizuje dobíjení.
Modrá ikonka pak palivo.
Ve statistice „Stav PHM“
přesně vidíte, kolikrát se
dobíjelo a kolikrát se tankovalo
za dané časové období.
A více krásných možností ve
WEBDISPEČINKU Vám rádi
představí Vaši obchodní
zástupci.
Obraťte se na nás a
zvyšte výkonnost na
maximum!
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NOVINKA – Elektro a plug-in hybridní vozidla ve WD DRIVERU
Mobilní aplikace WD DRIVER
přehledně zobrazuje
informace o aktuálním dojezdu
vozidla, odhadovaný čas nabití
na 80% a 100%, stav nádrže a
odhad dojezdu u plug-in
hybridních vozidel.
Také obdržíte push notifikaci
(upozornění) na stav nabíjení
elektromobilu.
Objednejte si naši mobilní
aplikaci WD DRIVER i pro
elektro a plug-in hybridní
vozidla u svého obchodního
zástupce.
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UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení stále probíhají online
Vážení zákazníci,
abychom chránili naše zdraví a
minimalizovali
šíření
viru
Covid-19,
veškerá
osobní
školení probíhají online.
Podrobnosti
upřesníme
v e-mailu, který obdrží každý
přihlášený
před
termínem
daného školení.
Děkujeme za pochopení
hodně zdraví všem!

a

Váš tým Webdispečinku

14

Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce roku 2021.
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 – 14:00

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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