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AKCE – rychlostní limity
Usnadněte si kontrolu dodržování rychlostních limitů v rozlišení podle typu komunikace!
Objednejte si naši skvělou statistiku „Styl jízdy – Rychlostní limityúseky“ a budete mít jasný přehled, jakou rychlostí Vám řidiči
jezdí.
Známku řidiče si překontrolujete ve statistice „Styl jízdy –
Analýza stylu jízd“.
Statistika se také promítá do záložky „Dispečink“. Úseky, kde
došlo k překročení, jsou zvýrazněny tlustou červenou polopropustnou linií.
Měsíční cena: 15Kč bez DPH / vozidlo
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UPOZORNĚNÍ – Windows XP
Vážení klienti, plynule zvyšujeme zabezpečení WEBDISPEČINKU, to mimo jiné zahrnuje
omezení podpory zastaralých
protokolů.
V důsledku toho nebude možné
od 1. 2. 2018 používat Webdispečink z webového prohlížeče
Internet Explorer na Windows
XP.
Celý systém Windows XP již
není podporován ze strany výrobce od 8. 4. 2014 a je doporučeno používat novější verzi,
která stále dostává bezpečnostní aktualizace.
Pokud to ve Vašem případě
není možné, lze k přístupu na
Webdispečink použít jiný prohlížeč, například Firefox ESR,
který stále Windows XP podporuje.
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NOVINKA – doba stání u vozidla
Přímo na mapě, u popisu ikony
vozidla a také v informacích o
vozidle se nyní zobrazuje doba
jeho stání. Dříve se zobrazovala
rychlost: 0 Km / hod, což mohlo
evokovat zapnutý klíček ve vozidle. Nyní se při vypnutí klíčku
ve vozidle zobrazí položka
„Parkování“ a jeho celková
doba. Do tří hodin se zobrazuje
po minutách, od 3 hodin do 3
dnů v hodinách a dále ve
dnech. Tato informace tak
usnadní okamžitý přehled o
všech vozidlech přímo na
mapě.
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Školení klientů
Poslední školení v tomto roce
proběhne již 19. 12. 2017, pokud máte zájem se zúčastnit,
stále se můžete přihlásit.
V novém roce startujeme další
řadu školení od 9. 1. 2018.
Nově jsme pro Vás rozšířili nabídku školení v Praze a stejně
jako v Olomouci, jsme doplnili
rozšiřující školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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PF 2018
Všem našim klientům a přátelům chceme poděkovat za to, že
využívají aplikaci WEBDISPEČINK a popřát plno radostných
a úspěšných dnů v nadcházejícím roce.
Příjemné prožití svátků vánočních přeje tým WEBDISPEČINKU a těší se na další spolupráci v roce 2018.
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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.
Radlická 204/503
158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ 41690311 DIČ CZ41690311
tel. +420 257 210 904
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 731 641 133
fax +420 257 220 251
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. +420 739 047 365
e-mail: hisoftware@hisoftware.cz
www.hisoftware.cz
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