11/2018

www.webdispecink.cz

OBSAH ČÍSLA
Akce – Aplikace WD Fleet 3D
Novinka – Spedice – možnost vyhnout se placeným
úsekům
Novinka – Spedice – přidány nové sloupce
Novinka – Spedice – možnost výběru vlastních míst
Novinka – Přepočet nákladů za tankování
ve vlastní měně
Školení klientů
Závěr

3
4
5
6
7
8
9
Redakce
Adresa redakce:
HI Software Development
s.r.o.
Ladova 10
779 00 Olomouc
Redakční email:
webdispecink@webdispecink.cz

AKCE – Aplikace WD Fleet 3D
Rádi byste vylepšili spolupráci
mezi dispečerem a řidiči? Objednejte si aplikaci WD Fleet 3D,
která usnadní jejich vzájemnou
komunikaci. Poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled
pohybu a výkonů vozidel.
Více se o funkcích a ceně aplikace WD Fleet 3D dozvíte u
svého obchodního zástupce
nebo na tomto místě.
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NOVINKA – Spedice – možnost vyhnout se placeným úsekům
Vylepšili jsme modul Spedice.
Při plánování tras lze na záložce Mapa vybrat možnosti Vyhnout se dálnicím a Vyhnout se
zpoplatněným úsekům.
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NOVINKA – Spedice – přidány nové sloupce
Další úpravou ve Spedici je přidání pěti nových sloupců.
Umožní tak zobrazení přeprav
dle Státu odkud přeprava začíná a končí, PSČ či modelu
vozu.
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NOVINKA – Spedice – možnost výběru vlastních míst
Nově je možné i ve Spedici v
místě Odkud nebo Kam (pomocí šipky
) zvolit Vlastní
místo, díky kterému se doplní
do přepravy také údaje jako
PSČ, stát a zeměpisná šířka a
délka, pokud jsou tyto údaje
doplněny u příslušného Vlastního místa.
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NOVINKA – Přepočet nákladů za tankování ve vlastní měně
Byla zavedena automatická
funkce v Importu nákladů za
tankování u čerpacích stanic
Shell a Eurowag. Tato funkce
automaticky přepočítává náklady z cizích měn na měnu,
kterou má firma nastavenou
jako vlastní např. koruny, dle
aktuálního kurzu ČNB. Pokud
tato automatická funkce není
pro firmu žádoucí, lze ji vypnout v Natavení firmy, kde
vznikla nová kolonka Vypnout
přepočet ceny PHM do měny
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.

8

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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