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ÚVODNÍK

Vážení obchodní přátelé,
máte před sebou poslední letošní číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU. To tedy znamená, že Vánoce jsou za
dveřmi a s nimi i konec roku. Doufáme, že i přesto si najdete čas na zajímavosti, které jsme pro Vás v tomto
čísle připravili.
Seznámíme Vás s novinkou, která WEBDISPEČINK posouvá daleko před konkurenci, a tou je vzdálené vyčítání
digitálních tachografů. Pokud máte ve firmě digitální tachografy a chcete z nich archivovat data bez toho, aniž
byste k nim museli mít přímý přístup, máme pro Vás řešení. Je to náš nový program Tacho2WD.
Rovněž na Vás čeká správné řešení soutěžní otázky z minulého čísla a jména výherců. Ani tentokrát Vás
neošidíme o soutěž, připraveno máme pro změnu sudoku.
A protože se jedná o vánoční číslo časopisu, chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň, kterou jste nám celý rok
věnovali, a věříme, že nám ji zachováte i příští rok. Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a všechno
nejlepší do nového roku.
Příjemné adventní čtení
Vaše redakce
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Novinka – vzdálené vyčítání digitálních tachografů
Máte ve firmě digitální tachografy a chtěli byste provádět archivaci dat bez nutnosti fyzicky vyčítat tachograf
přímo ve vozidle? Máme pro vás řešení. Vyvinuli jsme program Tacho2WD, se kterým můžete v pohodlí své
kanceláře vzdáleně vyčítat tachograf ve vozidle a tím jednoduše naplnit zákonnou povinnost archivace
tachografů a karet řidičů. Odpadne Vám nutnost přistavovat vozidla do firmy, tím eliminujete ztrátový čas
a snížíte své náklady.
Pro použití aplikace Tacho2WD je potřeba zabezpečit následující podmínky:
 digitální tachograf připojený k FMS sběrnici vozidla
 GPS jednotka Vetronics 710 a novější
 karta podniku ve čtečce připojené k počítači
 nainstalovaný program Tacho2WD
Aplikace podporuje tyto tachografy VDO:
 verze 1.3 (od 1. 1. 2009) – zde je nutné zajistit povolení komunikace po FMS sběrnici
 verze 1.4
 verze 2.0
Informace o aplikaci jsou samozřejmě k dispozici na webových stránkách WEBDISPEČINKU, pokud se s nimi
chcete seznámit, klepněte zde. Součástí těchto informací je i odkaz ke stažení samotného programu. Můžete
jej rovnou stáhnout do svého počítače a nainstalovat.
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Po spuštění programu je potřeba se přihlásit stejnými přihlašovacími údaji jako do WEBDISPEČINKU. Poté
stačí zasunout do čtečky kartu podniku a vybrat vozidla, z nichž chcete DDD soubory vyčíst.
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“
Tyto soubory jsou přeneseny rovnou do WEBDISPEČINKU. Najdete je ve volbě „Nástroje – Dispečerské
nástroje – Archiv tachografů vozidel“.

Před každým souborem jsou na začátku řádku tři ikony, které umožňují (v pořadí zleva) přenést vybraný
soubor k sobě do počítače, smazat jej nebo soubor rovnou zobrazit.
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“
Jeden ze souborů vidíte v přehledné formě textového výpisu v kombinaci s grafem na následujícím obrázku.

Věříme, že jsme vytvořením tohoto programu opět splnili jeden z Vašich požadavků. Pro bližší informace
o aplikaci Tacho2WD a podmínkách jejího využití kontaktujte, prosím, svého obchodního zástupce.
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SOUTĚŽ
“

Soutěž
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní:
„Ano, licenční kódy pro aplikaci WD Fleet může jednotlivým zařízením přidělovat firemní administrátor.“
Výherci soutěže na měsíc listopad se stávají: Martin Dostál a Marcela Machů, kterým zašleme drobné dárky.
Výhercům blahopřejeme a pro všechny máme připravenou poslední letošní soutěž.
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a
do předmětu napište Soutěž prosinec 2013. Svá řešení zasílejte do 31. 12. 2013. Ze správných odpovědí opět
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky.
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PŘÁNÍ
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