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AKCE – Rychlostní limity
Usnadněte si kontrolu dodržování rychlostních limitů v
rozlišení podle typu komunikace!
Objednejte si naši skvělou
statistiku „Styl jízdy – Rychlostní limity-úseky“ a budete
mít jasný přehled, jakou rychlostí Vám řidiči jezdí.
Známku řidiče si překontrolujete ve statistice „Styl jízdy –
Analýza stylu jízd“.
Statistika se také promítá do
záložky „Dispečink“. Úseky,
kde došlo k překročení, jsou
zvýrazněny tlustou červenou
polopropustnou linií.
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NOVINKA – Alarmy
V Nastavení vozidla na záložce
Alarmy, jsme pro Vás přidali
další dvě možnosti alarmů:
1) Nekomunikace s vozidlem delší než
2) Stání/Parkování vozidla delší než
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NOVINKA – Alarmy - Nekomunikace s vozidlem delší než
NEKOMUNIKACE S VOZIDLEM
DELŠÍ NEŽ:
V případě, že vozidlo přestane
komunikovat po dobu delší,
než
máte
nastavenou
v systému, přijde Vám upozorňující zpráva nebo Email.
Telefonní číslo i Email si
vyplňte níže na záložce Alarmy
v Nastavení vozidla. V případě
potřeby zadání více Emailů, je
oddělte čárkami.
Upozornění: pokud vyplníte
telefonní číslo, budou Vám
zasílány SMS zprávy, které jsou
zpoplatněny. Zasílání e-mailů je
ZDARMA.
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NOVINKA – Alarmy – Stání vozidla delší než
STÁNÍ VOZIDLA DELŠÍ NEŽ:
U uvedené funkce si můžete
definovat čas, ve kterém má být
vozidlo hlídáno a dobu minut
po kterou vozidlo stojí.
V případě, že překročí definované minuty v zadaném čase,
opět budete upozornění formou SMS nebo Emailu, zaleží
dle Vašeho nastavení.
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UPOZORNĚNÍ – Vzdálené stahování dat z digitálního tachografu
Upozorňujeme klienty, kteří
mají zaplacenou funkci Vzdálené archivace dat z digitálního tachografu a paměťové
karty řidiče, že je pro zálohování dat potřeba, zaslat Vaši
kartu podniku do naší společnosti. Karta je následně
připojena k našim serverům a
autorizace ve vozidle probíhá
přes Vaši kartu.

V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat na Emailu:
webdispecink@webdispecink.cz

Každá firma může mít více
karet podniku. Vydavatelem
karet je Ministerstvo dopravy.
Druhou kartu podniku vyřídíte
na příslušném úřadu, stejně
jako kartu první.
Více informací jak postupovat
naleznete zde:
https://www.mdcr.cz/Dokumen
ty/Silnicni-doprava/Digitalni-ta
chograf
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Školení klientů
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce března 2019.

Letos jsme se rozhodli připravovat školení i na Slovensku,
kdy 23.01.2019 proběhlo první
ve Zvoleně.

Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Hvězdova 1689/ 2a, v Olomouci
na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.

Nyní jsme pro Vás uspořádali
školení také v Žilině. Termín je
již zveřejněný, můžete se
zaregistrovat.

Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.

Prosím, sledujte naše webové
stránky:
https://www.webdispecink.cz/c
z/registrace/

Budeme se na Vás těšit.
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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. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz

9

