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Vážení obchodní přátelé, 
 

ani jsme se nenadáli a je tady opět konec roku a Vánoce. Věříme, že i v tomto čase si najdete chvilku na 

vánoční vydání našeho časopisu, které je opět bohaté nejen na informace, ale i na zábavu.   

Nejprve Vám ukážeme naši horkou novinku - „Manažerské reporty“, které obsahují velkou řádku užitečných 

funkcí nejen pro kontrolu vašeho autoparku, ale hlavně pro hledání úspor při jeho provozu. Prohlédněte si 

tuto nabídku, vyzkoušejte a dejte nám vědět, jak se Vám nové funkce líbí. Vaše náměty a připomínky rádi 

uvítáme na redakčním mailu. 

Poté se společně podíváme na komunikaci dispečera a řidiče, který používá ve vozidle aplikaci WD Fleet. 

V nové verzi je tato funkce vylepšená, zvláště hlasové upozornění řidiči určitě ocení. 

Ani ve vánočním čísle nechybí správná odpověď na soutěžní otázku z minulého časopisu včetně seznamu 

šťastných výherců. Nové soutěžní sudoku už je připraveno a navíc pro Vás máme i speciální vánoční hru, na 

které si můžete vyzkoušet, jak Vám jde skládání obrázků ve srovnání s ostatními soutěžícími. 

Závěrem bychom Vám chtěli 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 

ÚVODNÍK 
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NOVINKA – „MANAŽERSKÉ REPORTY“ 
Netankují řidiči příliš drahé pohonné hmoty? Nemáme ve firmě zbytečná nevyužitá vozidla? Nedoplácí naše 
firma příliš na soukromé kilometry zaměstnanců?  
„Manažerské reporty“ jsou obsáhlou novinkou, která v sobě skrývá odpovědi na všechny tyto otázky!  
Dvanáct reportů postupně monitoruje všechny důležité oblasti řízení vozového parku, jako je spotřeba a cena 
PHM, nájezdy soukromých a služebních kilometrů, vždy včetně zobrazení pořadí vozidel a vyčíslení 
potenciálních úspor. Vše najdete ve volbě: „Statistiky – Souhrny vozidla – Manažerské reporty“. 
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NOVINKA – „MANAŽERSKÉ REPORTY“ 
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NOVINKA – „MANAŽERSKÉ REPORTY“ 

 

 
 

V horní části obrazovky se objeví přehledné shrnutí s informacemi o nastaveních a případných chybějících 
datech. Za nimi potom následují jednotlivé statistiky (viz strana 6). 
Držte se, prosím, doporučení a zkontrolujte označené body. Teprve poté se zaměřte na konkrétní statistiky. 



  

Pro všechny klienty jsou zdarma k dispozici tyto položky: „Nadspotřeba v %“, „Náklady na PHM“, „Nájezd km 
– soukromé“ a „Kontrola nastavení vozidel“. Ostatní statistiky, včetně možnosti tiskových výstupů, jsou 
součástí balíčku s názvem „Manažerské reporty – Komplet“, který si můžete objednat u svého obchodního 
zástupce. Pouze připomínáme, že i tento balíček si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 40 dnů. 
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NOVINKA – „MANAŽERSKÉ REPORTY“ 



NOVINKA – „MANAŽERSKÉ REPORTY“ 
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Klepnutím na symbol  zobrazíte požadovanou statistiku, zde např. „Náklady na PHM“, která seřazuje vozidla 
od největší částky zaplacené za PHM. Zeleně jsou navíc označena vozidla se spotřebou menší, než je 
tolerovaná spotřeba, červeně ta vozidla, která mají spotřebu větší než tolerovanou. 

 

 

Standardně se v každé statistice zobrazuje vždy 10 prvních položek. Pomocí ikony s pohárem  (pravý horní 
roh tabulky), která je k dispozici v plné, tedy placené verzi, můžete zobrazit informace pro všechna vozidla. 
Tento výstup je navíc rovnou připraven pro případný tisk. 

„Manažerské reporty“ budou fungovat správně pouze v případě, že budou k dispozici všechna potřebná data, 
jako jsou náklady na pohonné hmoty, tolerované spotřeby, apod. Detailní přehled o aktuálním stavu najdete 
v poslední položce „Kontrola nastavení vozidel“.  



  
WD FLEET – KOMUNIKACE S ŘIDIČEM 
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WD FLEET – KOMUNIKACE S ŘIDIČEM 
Nyní se podíváme, jak funguje v aplikaci WD Fleet komunikace dispečera s řidičem. Dispečer má ve 

WEBDISPEČINKU k dispozici známý nástroj, který spustí rychle tlačítkem  přímo ze záložky „Dispečink“ a 
který se nachází ve volbě „Nástroje – Dispečerské nástroje – Komunikace s řidiči“. Pro zasílání zpráv slouží 
položka „Nová zpráva“, kde stačí zadat pouze konkrétní vozidlo, text zprávy a poté odeslat. 
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WD FLEET – KOMUNIKACE S ŘIDIČEM 

 
V případě, že chce dispečer zaslat řidiči tzv. „Polohovou zprávu“, která obsahuje i GPS souřadnice 
konkrétního cíle, může tak učinit rovnou z mapy. Buď klepne pravým tlačítkem přímo do mapy, nebo nechá 
konkrétní adresu vyhledat. V obou případech se objeví nabídka, ze které vybere volbu „Odeslat do navigace“ 
a poté opět vyplní konkrétní vozidlo a text zprávy. 
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WD FLEET – KOMUNIKACE S ŘIDIČEM 

 
Řidič je ve WD Fleetu o příchozí zprávě informován několika způsoby, jednak přímo ve volbě „Zprávy“, rovněž 
modrým číslem u ikonky řidiče v pravém horním rohu a v neposlední řadě také hlasovou zprávou. Zvláště 
poslední zmíněný způsob je velice užitečný, protože značek v aplikaci si řidič nemusí hned všimnout. 
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WD FLEET – KOMUNIKACE S ŘIDIČEM 

 
Po klepnutí na libovolné místo se značkou nové zprávy  se řidič dostane do seznamu zpráv. Spodní řádek 

je určen pro vytvoření a odeslání odpovědi. Polohová zpráva je navíc označena symbolem šipky . Při 
klepnutí na tuto šipku se řidič může nechat navigovat k cíli, který mu dispečer ve zprávě zaslal. 
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WD FLEET – KOMUNIKACE S ŘIDIČEM 

 
Správné fungování je možné ověřit ve volbě „Nastavení“. Všímejte si zejména položek „Hlasitost“, „Tón 
upozornění“, „Jazyk“ a „Hlasové upozornění“. Funkce jednotlivých voleb je zřejmá z jejich názvů, pouze zde 
zmíníme, že v češtině máte u hlasových zpráv na výběr mezi mužským a ženským hlasem. 

 



  
SOUTĚŽ 

 

Soutěž 
Nejdříve správná odpověď na otázku z minulého čísla, která zní: 
Ano, pomocí aplikace WD Fleet lze sejmout čárový kód a zaslat jej do WEBDISPEČINKU. 

Výherci listopadové soutěže se stávají: Radek Grůza, Ing. Ludmila Jindrová a Jan Kopecký, kterým 
blahopřejeme a zasíláme drobné dárky. Na závěr roku pro Vás máme připravené následující sudoku. 
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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 2014. Svá řešení zasílejte do 31. 12. 2014. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky. 
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VÁNOČNÍ HRA 

 

Vánoční hra 
Protože se blíží Vánoce, máme pro Vás ještě jedno překvapení, vánoční hru. Odkaz najdete v aktualitách 
přímo na titulní stránce WEBDISPEČINKU pod názvem Vánoční hra. Jedná se o klasickou logickou hru 
„Patnáctka“ stylizovanou do vánoční tématiky. Takže neváhejte, skládejte a soutěžte společně s ostatními 
o co nejlepší čas a nejmenší počet tahů. Přejeme Vám příjemnou zábavu. 
 
 

 

http://vanoce.hisoftware.cz/vanoce2014/#/


 

 
PŘÁNÍ 
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