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Vážení obchodní přátelé, 
 

podzim je v plném proudu a konec roku se blíží mílovými kroky. Ani v listopadu však nezůstanete ochuzeni 

o pravidelný přísun novinek a zajímavostí ze Světa WEBDISPEČINKU. 

Začneme úplně novou funkcí, která převádí práci s licenčními kódy pro mobilní aplikace plně do rukou 

administrátorů a umožní tak mnohem rychlejší práci při přidělování těchto kódů jednotlivým mobilním 

zařízením. Zatím se to týká zadávání licenčních kódů pro aplikaci WD Fleet. 

Další novinkou je statistika s názvem „Řidiči – diety“, která umožňuje dispečerům průběžně kontrolovat výši 

diet, jež náleží jednotlivým řidičům. V důsledku toho mohou dispečeři přizpůsobit plánování dalších cest 

řidičům tak, aby konečná výše diet odpovídala stanoveným požadavkům.  

Poslední dnešní novinkou je možnost výpočtu spotřeby pro náklady přepravované v návěsech. Po doplnění 

několika údajů budete schopni dále zpřesnit své výpočty spotřeby paliva a přispět tak k lepšímu přehledu 

o výši Vašich nákladů. 

V samotném závěru si můžete prohlédnout správné řešení soutěžního sudoku z minulého čísla i se jmény 

výherců. Nemusíme snad ani připomínat, že zde na Vás čeká i nová soutěžní otázka na měsíc listopad. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 

ÚVODNÍK 
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Novinka – licenční kódy pro mobilní aplikace 
Do nastavení jsme přidali novou funkci pro správu licencovaných mobilních aplikací. Dosud neměli správci 
WEBDISPEČINKU možnost tuto agendu řídit. Nicméně s rozšiřováním počtu mobilních aplikací, které souvisejí 
s WEBDISPEČINKEM, jsme se rozhodli umožnit administrátorům mít tuto oblast pod kontrolou. V současné 
době se přidělování licenčních kódů týká aplikace WD Fleet, která se z Google Play stahuje ve verzi „Free“ 
zadarmo. Teprve po doplnění licenčního kódu se aktualizuje na plnou verzi Standard. Novinku najdete ve 
volbě „Nastavení – Firma – Licenční kódy pro mobilní aplikace“. 

 

Najdete zde přidělené licenční kódy, které jste si pro mobilní aplikace zaplatili. Jak už bylo zmíněno, zatím se 
jedná pouze o kódy pro aplikaci WD Fleet. Na Vás už je pak přidělení kódu k jednotlivým zařízením, tedy 
tabletům nebo „chytrým“ telefonům. 
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NOVINKA – LICENČNÍ KÓDY PRO MOBILNÍ APLIKACE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hisoftware.wdfleet2
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V aplikaci WD Fleet se toto přidělení (aktivace) provádí v položce „Nastavení“ (viz následující obrázek). Poté 
je licenční kód jednoznačně spojen s konkrétním zařízením a nedá se zároveň přiřadit k dalšímu zařízení. Lze 

jej ovšem pomocí ikony  uvolnit a poté ho znovu použít v jiném zařízení. Lze tak jednoduše řešit situace 
běžného života, kdy se např. pokazí tablet a je místo něj zakoupen nový. Přenos licenčního kódu na nové 
zařízení je nyní bezproblémový a navíc je v rukou administrátora a nikoliv dodavatelské firmy.  

 

NOVINKA – LICENČNÍ KÓDY PRO MOBILNÍ APLIKACE 



  
NOVINKA – NOVÁ STATISTIKA „ŘIDIČI – DIETY“ 

“ 
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Novinka –nová statistika „Řidiči – diety“ 
Do skupiny statistik, která se zabývá řidiči, přibyla nová položka s názvem „Řidiči – diety“. Tato statistika 
slouží k tomu, aby dispečer mohl v aktuálním měsíci průběžně kontrolovat výši diet, které náleží jednotlivým 
řidičům. V případě potřeby pak může přizpůsobit plánování dalších cest řidičů tak, aby konečná výše diet 
u jednotlivých řidičů odpovídala na konci měsíce požadovaným částkám. Statistika je dostupná firmám, které 
mají zapnutý balíček „Spedice“, výstup je stránkován po 100 záznamech a nachází se ve volbě „Statistiky – 
Souhrny řidičů – Řidiči-diety“. 

 



  

strana 7 

NOVINKA – VÝPOČET SPOTŘEBY PRO NÁVĚSY 

“ 

Novinka – výpočet spotřeby pro návěsy 
Tato novinka přináší další možnosti v oblasti výpočtů spotřeby nákladních vozidel. Umožňuje počítat 
spotřebu také podle množství naloženého nákladu v návěsu a vyžaduje, mimo zapnutého balíčku „Návěsy“, 
i balíček „Spedice“. Nejprve je potřeba ve volbě „Nastavení – Vozidla – Vozidla“ nastavit u konkrétního 
vozidla položku „Normovaná spotřeba na 1 tunu nákladu“. Ta udává počet litrů, o které se zvýší spotřeba 
vozidla, když veze 1 tunu nákladu 100 kilometrů. 

 

U jednotlivých návěsů je nutné doplnit hmotnost prázdného návěsu, volba „Nastavení –Návěsy – Návěsy“. 
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NOVINKA – VÝPOČET SPOTŘEBY PRO NÁVĚSY 

“ 
Tato položka slouží k výpočtu spotřeby prázdného návěsu, která se určuje podle stejných pravidel jako 
spotřeba nákladu (viz karta vozidla). Pokud by spotřeba vozidla při jízdě s prázdným návěsem vzrostla více, 
než by odpovídalo hmotnosti prázdného návěsu, je třeba tuto hmotnost adekvátně navýšit. 

Nová agenda „Nástroje – Návěsy – Hmotnost nákladu“ zobrazuje množství naloženého nákladu 
v jednotlivých jízdách a také příslušné tunokilometry. 

 
Velikost nákladu v připojeném návěsu lze zadávat ručně zde nebo automaticky zasíláním zpráv z vozidla buď 
pomocí navigace nebo aplikace WD Fleet. Zpráva pro zadání hmotnosti nákladu má tvar Vaha: X t, kde X je 
hmotnost nákladu v tunách. 

Výsledné spotřeby potom najdete v položce „Statistiky – Pohonné hmoty – Kontrola tankování“. Na konci 
výpisu je k dispozici „Vypočítaná spotřeba nákladu“ podle zjištěných tunokilometrů a také „Normovaná 
spotřeba s nákladem“, které ke spotřebě vozidla podle TP připočítává právě vypočítanou spotřebu nákladu. 
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správné řešení soutěžního sudoku z minulého čísla:  

3 6 8 9 4 1 5 2 7 

7 4 1 6 5 2 8 3 9 

5 9 2 8 3 7 6 1 4 

9 1 3 7 2 8 4 6 5 

6 7 5 1 9 4 3 8 2 

2 8 4 5 6 3 7 9 1 

8 3 9 4 1 5 2 7 6 

1 5 7 2 8 6 9 4 3 

4 2 6 3 7 9 1 5 8 

Výherci pro měsíc říjen se stávají: Magdaléna Dvořáková a Alena Rozumová, kterým zašleme drobné dárky. 
Výhercům blahopřejeme a pro Vás ostatní máme připravenou novou soutěžní otázku. 

Soutěžní otázka na listopad zní:  
Může licenční kódy pro aplikaci WD Fleet přidělovat jednotlivým zařízením firemní administrátor? 

Správnou odpověď zasílejte emailem do 30. listopadu 2013 na adresu prihoda@hisoftware.cz a do předmětu 
napište Soutěž listopad 2013. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, které opět odměníme drobnými 
dárky. 


