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NOVINKA - Úprava API funkcí getCarWorkLogList
Do všech verzí API funkce
getCarWorkLogList bylo
přidáno:
1)

vstupní parametr
WithUnfinished kde:

•

1 - vrátí včetně stazek,
které nejsou ještě
ukončené a probíhají

•

0 - vrátí pouze ukončené
stazky (aktuální stav)

2)

2 výstupní parametry v
sekci Akce na zastávkách (ActionMessCar)

•

typeAction - typ akce
(text, číslo, fotka, atd..)

•

seqNumber – pořadí
akce na zastávce
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NOVINKA – Nová API sendRoutePlan
Byla vytvořena nová API
funkce sendRoutePlan, která je
podobná sendrouteplantocar2,
ale navíc vrací další ID idDelivery, idStop,
idStopActions.
Díky vrácení nových ID může
snížit počet volání API a proto
doporučujeme nahradit touto
funkcí sendrouteplatocar2.
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NOVINKA - Úprava getAllCarsPositions

Do API funkce
getAllCarsPositions byl přidán
nový výstupní parametr
<fueltank>, který udává stav
PHM z poslední ukončené
jízdy.
(Pozn. během jízdy se hodnota
nemění až do ukončení jízdy).
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NOVINKA – SPEDICE – možnost uložit průjezdní body

Při plánování trasy v mapě se
nyní automaticky ukládají
průjezdní body na mapě po
přetažení trasy myší. V seznamu průjezdních bodů jsou
pak uloženy nejen zastávky,
ale také konkrétní průjezdní
body na mapě kudy by měl
řidič projet. Po uložení trasy se
tyto body pamatují a respektují
při novém výpočtu trasy např.
po přidání nové zastávky nebo
po vytvoření kopie přepravy.
Průjezdní body je možné mazat
nebo zadávat a upravovat
ručně.
POZNÁMKA:
Připravujeme přenos těchto
průjezdních bodů přímo do
navigace Sygic ve WD fleetu.

6

NOVINKA – Perfect drive ve WD Fleetu

V aplikaci WD Fleet si nyní
může řidič zobrazit své
hodnocení stylu jízdy, a to po
stisknutí volby
Perfect Drive z hlavní nabídky.
Zobrazí se mu pak měsíční a
jednodenní hodnocení. Měsíc
i konkrétní datum je možné
změnit pomocí šipek.
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NOVINKA – Perfect drive ve WD Fleetu

UPOZORNĚNÍ:
Hodnocení se zobrazí jen pro
toho řidiče, který má vloženou
kartu v tachografu.
Pomocí ikony zámku pak může
řidič provést odhlášení a
ukončení zobrazení stylu své
jízdy.
Aplikace pak čeká na nové
přihlášení řidiče
(vložení karty do tachografu).
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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
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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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