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Mobilní aplikace WD Driver
Využijte naši aplikaci WD
Driver a zadávejte
k jednotlivým jízdám účel jízdy.
Kromě identifikace řidiče a
druhu jízdy již lze řešit pomocí
aplikace WD Driver i výběr
účelu z mnoha předdefinovaných účelů na základě čehož
lze jízdy roztřídit a podle toho
například fakturovat.
Máte o aplikaci zájem?
Kontaktujte vašeho obchodního zástupce, případně technickou podporu na tel. čísle
+420 233 555 111.
Více informací o aplikaci na
stránkách Webdispečink:
Mobilní aplikace WD Driver
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NOVINKA – Změny v PERFECT DRIVE
Upozorňujeme Vás, že došlo ke
změně v PERFECT DRIVE a to
ve způsobu hodnocení a jeho
vizualizace.
Zde jsou pro Vás změny
sepsány:
1)

Změny v logice hodnocení

a)
Do celkového hodnocení
vstupuje důležitost hodnocených parametrů (3 velikosti
hvězdiček. Znázorněno ve
všech reportech – skupiny,
řidiče i detail).
Příklad: Doba konstantního
akceleračního pedálu + tempomat má větší vliv na spotřebu paliva než překročení
otáček v tahu.
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NOVINKA – Změny v PERFECT DRIVE
b)
Do hodnocení vstupuje
důležitost parametrů v rámci
jízdních režimů (počet hvězdiček v detailním reportu).
Příklad: Doba jízdy v tahu při
rychlosti > 85 km/h nemá
význam při jízdě ve městě,
protože tam v podstatě nenastává. Proto má v režimu města
jen jednu hvězdičku a v režimu
dálnice 5 hvězdiček.

c)
Nakonec do celkového
hodnocení vstupuje poměr
doby jízdy strávené v daném
jízdním režimu.
Příklad: Pokud řidič stráví 56%
času z celkové doby jízdy na
dálnici, tak tam má vliv hodnocených veličin větší význam
oproti jízdě mimo město, kde
strávil pouze 15% času.
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NOVINKA – Změny v PERFECT DRIVE
d)
Nově hodnotíme zvlášť i
střední nákladní vozidla (7,5t až
12t) a to z důvodů odlišných
jízdních/charakteristických
vlastností oproti velkému
tahači.
Byly z tohoto důvodu vytvořeny nové modely hodnocení pro
tento typ vozidel, které toto
umožňují.
e)
Lze nastavit hodnocení s
hvězdičkami nebo čísly
2.
Identifikace vozidla
(malý, střední, velký kamion)
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NOVINKA – WD DRIVER – Vyhledávání účelů

Mobilní aplikace WD DIVER
představuje novinku pro
operační systémy iOS –
VYHLEDÁVÁNÍ ÚČELŮ.
Po kliknutí na „Vyhledat“ se
vám nabídne seznam účelů.
Po vybrání účelu se tento účel
doplní do detailu jízdy a pamatuje se pro další jízdu.
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NOVINKA – Nová sada výchozích ikonek pro vozidla
Přidali jsme pro vás do Webdispečinku novou sadu
výchozích ikon pro vozidla.
Výchozí ikonku vozidla si
můžete nastavit na záložce
Dispečink kliknutím na ikonku
druhu vozidla ve struktuře
vašeho vozového parku.
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NOVINKA – Evidence práce a přesčasů – nové sloupce
Do statistiky Evidence práce a
přesčasů byly přidány nové
sloupce "Bezpečnostní přestávky" a "Práce celkem +
Bezpečnostní přestávky".
Upraven byl i export, do kterého byly tyto sloupce rovněž
přidány.
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UPOZORNĚNÍ – Ukončení podpory zastaralých protokolů TLS na API
Rozhraní – POSOUVÁME TERMÍN NA 14.2.2021!
Vážení zákazníci, vážení partneři,
dne 14.2.2021 bude na API
rozhraní systému Webdispečink ukončena podpora šifrované komunikace prostřednictvím starých kryptografických
protokolů TLS 1.0 a 1.1.
Tyto způsoby komunikace byly
využívány v zastaralých operačních systémech a do budoucna představují bezpečnostní riziko. Zabezpečená
komunikace prostřednictvím
protokolu TLS 1.2 je nadále
podporována a doporučujeme
na ni přejít.

Prosím, informujte o této
změně své dodavatele interních i externích aplikací, kteří
pro Vás realizují napojení na
API systému Webdispečink.
Propojení na systémy, které
nebudou v souladu s touto
změnou budou k uvedenému
termínu nefunkční.

Máte-li v této souvislosti jakékoli
dotazy, zašlete nám je emailem
na
webdispecink.tlm@eurowag.com
případně kontaktujte naši infolinku +420 233 555 111.
Děkujeme za pochopení.
Váš Webdispečink

10

UPOZORNĚNÍ – Veškerá školení 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 března 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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PF 2021
Děkujeme Vám za spolupráci a
přejeme Vám spoustu
radostných okamžiků v novém
roce 2021.
Váš tým Webdispečinku.
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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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