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NOVINKA – Rozšíření nastavení vzhledu stromu vozidel
Nyní jsme pro vás rozšířili
možnost způsobu prezentace
vozidel jako „RZ poslední řidič
krátký popis“.
Po kliknutí na uvedený symbol
teček .. se Vám zobrazí okno
pro nastavení vzhledu stromu
vozidel, kde můžete provést
nastavení.
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NOVINKA – Vylepšený nástroj PHM - Náklady
Do Nástrojů – PHM – Náklady
jsme pro Vás přidali sloupec, ve
kterém vidíte pozici vozidla,
kde se nacházelo v době tankování.
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NOVINKA – Předinstalované tablety s aplikací WD Fleet 3D
V současné době nabízíme předinstalované tablety s aplikací
WD Fleet 3D.
Součástí nabídky je:
•
Držák tabletu
•
Nabíječka
•
Kabel
•
Aplikace WD Fleet 3D
•
Navigace Sygic
•
SIM karta
Výhodou tohoto řešení je, že
dostanete do rukou kompletně
připravený tablet.
K tomuto účelu jsme vytvořili
manuál pro rychlé nastavení a
okamžité použití tabletu řidičem.
Manuál naleznete v sekci Podpora na stránkách Webdispečinku nebo zde:
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UPOZORNĚNÍ – Doplnění kontaktních údajů
Prosíme všechny klienty, aby si
doplnily emaily u svých uživatelských přístupů do systému
Webdispečink a aktualizovali
své kontaktní údaje v nastavení
firmy, a to především: Adresu
firmy, Kontaktní údaje a Technický kontakt.
Usnadní to tak vzájemnou spolupráci a např. při zapomenutí
hesla, Vám můžeme na vyplněný e-mail zaslat heslo nové.
V případě, že e-mail zadaný
není, nemůžeme na jiný než zadaný e-mail k danému účtu
heslo zaslat (z důvodu GDPR).
Děkujeme.
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PF 2020

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a
spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám krásné prožití svátků
vánočních a vše dobré v novém
roce 2020.
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Školení klientů – Přihlaste se na školení zdarma
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do dubna roku 2020.
Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Na Vítězné pláni 1719/4 a na adrese Hvězdova 1689/ 2a , v Olomouci na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU a
nově také školení s názvem
„Administrace systému
Webdispečink“.
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Na Slovensku proběhne školení v novém roce 2020 v lednu
v Žilině.
Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
https://www.webdispecink.cz/cz/registrace/

Budeme se na Vás těšit.

Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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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
tel. +420 233 555 111
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 233 555 111
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 233 555 111
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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