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1 NASTAVENÍ FIRMY
Nastavení/Firma/Firma . Umožňuje nastavit základní parametry pro aplikaci.
Doporučujeme vyplnit uvedené položky:
 Nastavení státu a měny – V případě, že jste Slovensko, nezapomeňte přepnout na
Eura a jazyk do Slovenštiny.
 Cestovní příkaz – při pohybu v místě práce zaškrtnout položku Nezapočítávat diety při
pohybu v místě práce a položku Cestovní náhrady podle zákonných norem ČR – opět
pokud se jedná o Slovensko, přepnout na Cestovní náhrady podle zákonných norem SK.
Uvedené nastavení slouží pro správný výpočet podkladů diet na řidiče.
 Zabezpečení – položka platnost hesla - doba, po které bude uživatel vyzván ke změně
svého stávajícího hesla. Pokud je zadána nula, pak se má se má za to, že je platnost
hesla neomezená.

2 ÚČELY JÍZD
Nastavení/Číselníky/Účely jízd. V tomto nastavení si může uživatel definovat účely jízd, které
se mu budou nabízet v rozbalovací nabídce v editaci jízdy.
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Zadání nového účelu se provádí ikonou
Nový záznam. V nově otevřeném okně je pak
možné provést zadání názvů účelů jízdy. A to v požadovaném jazyce nebo jazycích. Je také třeba
rozhodnout, zda se jedná o účel, který se má zobrazovat všem uživatelům ve firmě (pak je třeba
zatrhnout volbu, platí pro celou firmu) nebo se jedná o účel platný pouze pro daného uživatele
(pak tuto volbu nechá uživatel nezatrženou).

3 NASTAVENÍ VZHLEDU STROMU VOZIDEL
Dle firemní sktruktury lze možno také nastavit seznam skupin vozidel.
Nastavení/Vozidla/Seznam skupin.
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Po stisknutí symbolu .. dojde k zobrazení nového okna pro nastavení zobrazení seznamu vozidel
nebo řidičů. RZ i krátký popis se nastavují v Nastavení/Vozidla/Vozidla.

4 IDENTIFIKAČNÍ ČIPY, KARTY, DALLAS
Nastavení/Řidiči/Identifikační čipy, karty, dallas. Tato funkce umožňuje zadávání nových
čipů, Dallasů nebo RFID karet. Pro vložení nového čipu či karty, je nutno stisknout ikonu
Nový záznam.
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5 NASTAVENÍ ŘIDIČŮ
Nastavení/Řidiči/Řidiči. Pro nastavení řidičů slouží agenda řidiči. Umožňuje vytvářet a
spravovat seznam řidičů. Pro vložení nového řidiče je nutné zvolit ikonu

Vložit řidiče.

Řidič je definován jménem, příjmením. Pro automatickou identifikaci řidiče je možné přiřadit až
tři různé identifikátory ID 1,2,3 (například Dallas čip, RFID čip nebo číslo karty pro digitální
tachograf).

Po zatržení položky Nahradit v knize jízd a stisknutí tlačítka OK, program ve všech jízdách
nahradí vybraný Dallas čip (RFID, kartu řidiče) jménem editovaného řidiče. V položce ID se
zobrazují jen ty kódy čipů a karet, které se nachází v seznamu Nastavení/Řidiči/Identifikační
čipy, karty, dallas.
Upozornění: Řidiče nedoporučujeme mazat, pak již nelze ve statistikách pracovat s historií
smazaného řidiče. Raději používejte checkbox
řidič vyřazen.
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V případě, že počítáte diety na řidiče, je potřeba nastavit místo práce u řidiče.

6 NASTAVENÍ VOZIDEL
Nastavení/Vozidla/Vozidla. Pro editaci údajů o vozidle je nutné stisknout ikonu

Upravit.

Na záložce obecné doporučujeme vyplnit uvedené základní položky:
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Výchozí řidič - možnost zvolit řidiče ze seznamu (nabízí se pouze ti řidiči, kteří byli
založeni v Nastavení/Řidiči). Tento řidič se pak automaticky doplňuje ke každé jízdě
vozidla. Tuto možnost použijte v případě, že nepoužíváte Dallas čip nebo jiný
způsob přihlašovaní řidičů (řešení pro případ, že se na vozidle nestřídají řidiči). V případě,
že Dallas čip používáte,(řešení pro případ, že se na vozidle řidiči střídají), výchozího
řidiče nenastavujte, vyplní se automaticky po přihlášení řidiče ve vozidle.
(Poznámka: při editaci tohoto pole je třeba rozhodnout o tom, zda se bude pamatovat
změna řidiče a k jakému datu, obdobně jakou u změny RZ).
Druh - definuje druh vozidla a zároveň se změní dle vybraného druhu vozidla ikona ve
stromu vozidel ( ,
,
,
,
,
,
)
Velikost nádrže
Tolerance tankování PHM - hodnota, kterou lze nastavit minimální objem paliva v
litrech, který už je považován za tankování. Pomocí této hodnoty je možné filtrovat
falešné tankování způsobené nepřesnostmi měřících zařízení a ovlivnit tak zobrazování
předpokládaných tankování ve statistice Kontrola tankování.
Upozornění: Doporučujeme nastavit ani malou ani velkou toleranci, pokud by byla
hodnota nastavena vysoko, a řidič natankoval méně než je tolerance, tak se poté
tankování nezobrazí ve statistice kontrola tankování.
Podezřelý úbytek - nastavení objemu paliva v litrech, které se ještě nemá považovat za
„krádež paliva“. Tato hodnota ovlivní statistiku Úbytky PHM.
Průměrná spotřeba podle TP – kombinovaná

U uvedených položek Tolerance tankování PHM a podezřelý úbytek – doporučujeme zadat
hodnotu 5-10% z velikosti nádrže.

7 NASTAVENÍ UŽIVATELŮ
Nastavení/Uživatelé/Seznam uživatelů. Agenda slouží pro evidenci uživatelů aplikace. Pro
vložení nového uživatele je nutné zvolit ikonu
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Záložka Práva:
obsahuje zatrhávací políčka, kterými lze jednotlivým uživatelům přiřadit práva, podle kterých pak
mohou editovat knihu jízd, zadávat náklady, …

Upozornění: Položky Povolit vkládání nových jízd, Povolit slučování jízd a Povolit
mazání jízd Povolit rozdělování jízd mohou významně deformovat knihu jízd!
Záložka Vozidla a řidiči:
řeší to, která vozidla a které řidiče uživatel bude moci vidět v aplikaci a které ne. U kterých
vozidel má navíc uživatel i právo zápisu (podle práv definovaných na záložce Práva). Proto jsou
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v sekci vozidla dva sloupce zatrhávacích políček. První zatrhávací políčko
slouží k nastavení
práv pouze ke čtení vozidla a druhé zatrhávací políčko povoluje zápis (např. náklady lze vložit).
Lze také přiřadit pomocí šipek
uživateli další podskupiny a pole toho zobrazovat vozidla
a řidiče.

8 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ PHM
Nastavení/PHM/Předkontace PHM. Dle nastavení předkontací PHM se následně roztřiďují
položky při importu elektronických výpisů karet, záznamů o tankování. Název položky, která
reprezentuje pohonné hmoty, se vepíše do pole Popis a Typ nákladů je označeno jako PHM.
Pro uložení nové položky je nutné stisknout tlačítko OK.

9 PHM – TANKOVACÍ KARTY
Nastavení/PHM/Tankovací karty. Agenda zobrazuje vazby mezi tankovacími kartami a
vozidly/ řidiči. Seznam přidělených tankovacích karet není nijak limitován. Zadané údaje jsou
následně využívány pro import elektronických výpisů z karet.

Princip a.s.
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha 4

Technická podpora:
+420 236 089 900
webdispecink@webdispecink.cz

9
www.webdispecink.cz

Po stisknutí ikony Nový záznam lze zadat novou kartu, kterou lze přiřadit řidiči či vozidlu,
zvolit typ karty poskytovatele, platnost, atd.
Tyto vazby je nutné definovat, pokud soubor pro import záznamů o tankování neobsahuje SPZ
vozidla, podle které by šlo záznam přiřadit ke správnému vozidlu.

Doporučení: Tankovací karty lze také přidělit přímo vozidlům, což je většinou výhodnější.
Nastavení/Vozidla/Vozidla – ikonka tankování

Pro fungování automatického importu PHM karet Eurowag je potřeba přiřadit karty k vozidlu.
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10 IMPORT STRAVNÉHO
Nastavení/Číselníky/Stravné zde musí být stažený aktuální sazebník stravného pro aktuální
rok (pravidelně aktualizovaný v prosinci každého roku pro následující rok)

Důležitým krokem pro správný výpočet diety a stravného je také nastavení místa práce, tedy
místa, kde se nebude stravné započítávat, nejčastěji sídlo firmy, domov zaměstnance, popřípadě
pobočka. Podrobný popis funkce Podklady diet pro výpočet diet řidiče nebo osádky vozidla
naleznete v hlavním manuálu.

11 OSOBNÍ NASTAVENÍ
Nastavení/Uživatelé/Osobní nastavení.
Zde je možné nastavit některé osobní parametry.
Email je velice důležitá informace pro komunikaci s Vámi, doporučujeme také zatrhnout volbu
Zasílat novinky o aplikaci, abyste měli k dispozici informace o nejnovějších úpravách a
možnostech, které naše aplikace nabízí.

Po provedení uvedených kroků Vám práci s Webdispečinkem ulehčí náš hlavní manuál, který
naleznete zde: https://www.webdispecink.cz/downloads/manual_cz.pdf
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