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Obdrželi jste tablet, včetně příslušenství, který je připraven k okamžitému použití.
Součástí dodávky je:
• Tablet Lenovo TAB 4 8 model LTE (TB850AX) včetně licence Sygic Profesional a WD Fleet
3D
• Držák tabletu, napájecí USB kabel, adaptér pro nabíjení
Ještě to ale musíme trochu doladit – zbývá jen pár kroků (ne víc než 10:)) a můžete dát tablet
řidiči.

Nastavení Webdispečinku
Nastavení práv uživatele
-

-

Podle počtu objednaných tabletů jsme Vám připravili uživatele ve Webdispečinku
Uživatel je zadán z důvodu přihlašování do aplikace WD Fleet a pro každý tablet je
tak připraven jeden uživatel
V seznamu uživatelů najdete tento typ uživatele TAB10009, TAB10158 apod.,
označení koresponduje s označením tabletu
Pro uživatele jsme nastavili jen obecná přístupová práva typu „user“ a to na všechna
vozidla ve Vaší společnosti
Zadali jsme také jednoduché heslo pro uživatele
Vaším úkolem je dle uvážení změnit heslo a přiřadit každému uživateli tablet TAB…
přístup na konkrétní vozidlo, ve kterém bude tablet používán – obvykle je totiž tablet
přidělen konkrétnímu vozidlu
Po nastavení uvidí uživatel v tabletu vždy a pouze vozidlo, na které jste mu nastavili
přístupová práva

Poznámka:
Je možné nastavit i přístup na více vozidel, a to v případě, že by tablet rotoval mezi více vozidly.
Změna hesla:

Příklad nastavení:
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Nastavení vozidla
V nastavení vozidla, ve kterém bude využíván WD Fleet, je třeba zapnout „Komunikovat s“ a
zde vybrat možnost „mobilní aplikace“. Poté se také otevře nová záložka Terminál. Ta slouží
k nastavení vybraných funkcí aplikace WD Fleet 3D. Toto nastavení zajistí, aby jste mohli
komunikovat s aplikací WD Fleet v konkrétním vozidle.

Zadání řidiče
Předpokládáme, že řidiče zavedené ve Webdispečinku máte – bez řidiče WD Fleet 3D spustit
prostě nejde. Prosím zkontrolujte – Nastavení – Řidiči – Řidiči, aby zde byl alespoň jeden
řidič.
Automatické přihlášení
Automatické přihlašování uživatele do aplikace WD fleet 3D máte již od nás aktivováno.
Nastavení je provedeno v Nastavení – Firma – Licenční kódy pro mobilní aplikace – kdy ke
každému licenčnímu kódu – tabletu (viz sloupec IMEI) - je přiřazen konkrétní uživatel TAB… sloupec „Přidělena práva na uživatele“.

Automatické přihlašování zajistí to, že uživatel aplikace WD Fleet 3D nemusí znát přihlašovací
údaje (kód firmy, jméno a heslo) a nikdy se z aplikace neodhlásí. Zároveň pokud jsou dobře
nastavena přístupová práva na uživatele, tak daný uživatel vidí pouze vozidlo, které má
povoleno v rámci nastavení práv.
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Nastavení WD Fleetu
Je dobré vědět, co a jak můžete nastavit, aby použití aplikace WD Fleet 3D bylo pro řidiče co
nejpohodlnější.
Nastavení ve Webdispečinku
Nastavení vozidla – záložka „Terminál“ – zde je možné nastavit řadu parametrů a pomocí tlačítka
„Konfigurovat“ je poslat přímo do tabletu. Níže je uvedeno jedno z možných nastavení. Konkrétní
popis jednotlivých parametrů nastavení najdete v manuálu k aplikaci WD Fleet.

Nastavení WD Fleetu
Další nastavení je možné provést přímo v aplikaci WD Fleet 3D. V hlavním menu klikněte na tlačítko
„Nastavení“.

Projděte, prosím, tato nastavení a přizpůsobte si aplikaci WD Fleet 3D:
V „Nastavení základních funkcí“ můžete nastavit způsob přenosu trasy (do cíle, průjezdní body,
1:1), vzdálenost pro notifikaci příjezdu na zastávku či čerpací stanici, potvrzení přečtení zpráv, …
V „Nastavení zařízení“ můžete více přizpůsobit aplikaci Vašim potřebám nastavením hlasitosti či
jazyka, přizpůsobení ikon v horní liště aplikace, skrytí zobrazení nepoužívaných funkcí aplikace.
V „Diagnostika a pokročilé nastavení“ můžete např. odeslat chybový protokol.
V „Informace o aplikaci a zařízení“ se např. dozvíte, zda je aplikace aktivovaná.
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Kontrola
Tablet
Takto by měla vypadat plocha tabletu, kde kliknutím na ikonu WD Fleet spustíte samotnou aplikaci
WD 3D. Ostatní aplikace jsou podpůrné či servisní a řidič je při běžném užívání prakticky nepoužije.

Tablet – WDFleet updater
Stažením notifikační lišty (přejeďte prstem po tabletu od horní hrany displeje směrem dolů),
kliknutím na „App is running in background“…. spustíte „WDFleet updater“ – podpůrnou aplikaci,
která slouží k upgradu aplikace WD Fleet 3D na novou verzi a také zobrazuje výsledky kontrol. Díky
nim jsme schopni lépe analyzovat případné nestandardní chování aplikace WD Fleet 3D. Všechny
kontroly musí vykazovat OK a musí mít zelenou barvu – v případě, že tomu tak není, volejte číslo
podpory uvedené ve spodní části.
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Spedice

Předpokládáme, že máte aktivní modul Spedice, pokud ne, zkontrolujte jeho aktivaci v
Nastavení – Firma – Balíčky.
Pokud Spedici aktivní máte, a přesto ji nevidíte v menu, je třeba zkontrolovat nastavení
přístupových práv uživatele a povolit práva na modul Spedice.

Komunikace s vozidlem

Pro zasílání přijímání zpráv z WD Fleetu 3D je třeba mít povoleno nastavení uživatele viz obrázek.

Pro další informace či podporu, prosím, kontaktujte:
+420 233 555 111
webdispecink@webdispecink.cz
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