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1 Úvod
Průvodce provede uživatele všemi nezbytnými kroky potřebnými pro uzavření knihy jízd.
Průvodce uzávěrkou knihy jízdy naleznete v Nástrojích Uživatelské nástroje/Průvodce
uzávěrkou knihy jízd.

2 Průvodce uzavírkou
Uživatel je vyzván k provedení uzávěrky za dané časové období. Po výběru vozidla a kliknutí na
tlačítko „Pokračovat s vybraným vozidlem“ je potřeba provést první krok uzávěrky – korekce
tachometru.

UPOZORNĚNÍ:
Uživatel může ze seznamu vozidel vybírat jen ta, u kterých je nastaven jako „Odpovědný uživatel“
– to je potřeba nastavit na záložce Nastavení/Vozidla/Vozidla.

Rozpracované uzávěrky vidíte v sekci NEDOKONČENÉ UZÁVĚRKY. Veškeré provedené kroky se
v Průvodci uzavírkou automaticky ukládají.
Každá firma si může nastavit zasílání upozornění uživatelům na nutnost uzavření knihy jízd ve
stanovený den v měsíci. Uvedené nastavení provedete na záložce Nastavení/Firma/Firma.
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Zadaný den v měsíci uživatel následně obdrží upozorňující e-mail:

2.1

Korekce tachometru

Korekci tachometru provedete pouhým opsáním skutečného stavu km poslední jízdy za dané
období z vozidla do pole „Skutečný stav km po poslední jízdě za období“ a kliknutím na ikonu
„Korekce tachometru“.
Tlačítko „Zadat aktuální stav km“ slouží pro případ, že si již nepamatujete „Skutečný stav km po
poslední jízdě za období“. Zadáte tedy aktuální stav km (pokud už je jízda vygenerovaná v knize
jízd) a „Skutečný stav km po poslední jízdě za období“ se dopočítá.
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Upozornění: Korekce se neprovádí u vozidel, kde je připojená CAN nebo FMS sběrnice. U těchto
vozidel se stav tachometru načítá právě přes tuto sběrnici.

2.2

Kontrola nákladů

V tomto kroku jde o kontrolu zadaných tankování, kdy uživatel může zadat i ty, které tankoval
mimo tankovací karty. Náklady musí být zadané ve stejné měně, jako je měna nastavená u
vozidla. V případě, že tomu tak není, zobrazí se formulář pro přepočet nákladů do měny vozidla.

Průvodce vás také upozorní, pokud vozidlo zaznamenalo příbytek PHM, ale ve Webdispečinku
náklady vloženy nejsou.
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Pomocí tlačítka „Vložit náklad“ můžete také vložit záznam o tankování ručně. Většinou se jedná o
tankování mimo tankovací karty.

Upozornění: Před zahájením Průvodce uzavírkou je nutné, všechny tankovací karty vložit do
Webdispečinku.
2.3

Konečný stav PHM

V případě, že máte vozidla, která nejsou napojena na sběrnici ve vozidle a nenačítá se tedy stav
paliva v nádrži, je nutné zadat Konečný stav PHM.
Konečný stav PHM můžete zadat v litrech, % velikosti nádrže vozidla nebo použít tlačítko
„Dopočítat PHM“. Stisknete-li tlačítko „Dopočítat PHM“ dojde k dopočítání stavů PHM. Výpočet
najde poslední tankování vozidla v měsíci, který uzavíráte. Z posledního tankování se zjistí datum
a čas, kdy se předpokládá, že vozidlo mělo plnou nádrž.
Provede se výpočet předpokládané spotřeby vozidla za období od tankování ke konci poslední
jízdy v daném měsíci. Koncový stav PHM je potom plná nádrž mínus vypočtená spotřeba.
U vozidel, kde stav PHM čteme přes sběrnici ve vozidle, konečný stav paliva v nádrži je propsán
automaticky a není potřeba ho zadávat.
Na další krok v průvodci uzávěrky se dostanete kliknutím na tlačítko „Další“.
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2.4

Kontrola jízd bez řidiče

V případě, že máte v seznamu jízd za dané časové období jízdy, které nemají zadaného řidiče,
průvodce Vás upozorní a řidiče je potřeba doplnit.

Doplněné řidiče potvrďte tlačítkem „Uložit“. Kliknutím na tlačítko „Další“ se dostanete
k následujícímu kroku – Kontrola soukromých jízd.
2.5

Kontrola soukromých jízd

V tomto kroku zkontrolujte soukromé/služební jízdy vozidla. Ve výchozím nastavení zobrazujeme
víkendové služební jízdy, kdy předpokládáme, že by se mohlo jednat o jízdy soukromé.

Pro hromadnou editaci je potřeba zaškrtnout v záhlaví checkbox, který tak označí všechny jízdy.
Následně můžete měnit u těchto jízd v záhlaví řidiče, druh a účel. Tlačítko „Zobrazit na mapě“
slouží pro rychlou kontrolu jízd. Jízda se zobrazí v mapě a máte jasnou představu, zda se jednalo
opravdu o Vaši jízdu.
Veškeré změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit“.
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2.6

Náhradní vozidlo

Umožňuje zadání použití náhradního vozidla. Po zaškrtnutí možnosti „Zadat údaje o náhradním
vozidle“ můžete vyplnit uvedené údaje:

3 Shrnutí a potvrzení
Uživatel vidí závěrečné shrnutí, kde může knihu jízd odeslat svému nadřízenému – nadřízenou
osobu je potřeba nastavit u vozidla na záložce Nastavení/Vozidla/Vozidla.

Knihu jízd může uživatel připojit k e-mailu, případně knihu jízd zamknout.
Upozornění: V případě, že knihu jízd uživatel zamkne, není možné ji již editovat (pokud ji znovu
neodemkne uživatel s právy „admin“).

Pro dokončení uvedeného kroku je nutné zaškrtnout políčko „Tímto potvrzuji správnost všech
uvedených údajů a souhlasím s úhradou částky xxx za soukromé jízdy“.
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Tento souhlas s vyúčtováním soukromých KM se loguje a uživatel s právy „admin“ uvedený krok
vidí ve statistice Ostatní/Logy.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ dokončíte poslední krok uzávěrky a přesune se do stavu
„Dokončené uzávěrky.

4 Agenda pro správce
Uživatel má také k dispozici Agendu pro správce, kde vidí komplexní přehled nedokončených
uzávěrek.
Nedokončené uzávěrky můžete filtrovat, případně zaslat upozornění uživatelům, kteří ještě
neuzavřeli knihu jízd, pomocí tlačítka „Upozornit uživatele“.
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