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NOVINKA – přenosná jednotka Vetronics 845 Dongle Full
Jednoduché používání i přenášení z jednoho vozidla do
druhého*. To je naše nové
řešení pro sledování vašich
vozidel – Přenosná jednotka
Vetronics 845 Dongle Full

*O přenesení do jiného vozidla
je třeba i nadále informovat
poskytovatele
systému
za
účelem změny konfigurace
jednotky a zavedení pod
správnou RZ vozidla.

Výhody jednotky Vetronics 845

**Jednotka je schopná odesílat
data jen v EU. Mimo toto území
data ukládá do paměti a po
návratu data odešle.






Jednoduchá instalace do OBD II konektoru
Lze využít kdekoliv na
světě **
Možnost
přenášení
z jednoho vozidla do
druhého

V případě zájmu kontaktujte
obchodní zástupce.
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NOVINKA – vizuální rozlišení vozidel, která potřebují servis
Nástroj Úkoly (Nástroje/Správa
vozidel/Úkoly) jsme pro Vás
promítli také do dispečinku a to
do mapy, do stromu vozidel a
do informacích o vozidle.
Dispečer tedy rovnou vidí, u
jakého vozidla se blíží např.
servis.
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NOVINKA – vizuální rozlišení vozidel, která potřebují servis
Ve stromu vozidel se zobrazí
vykřičníky s oranžovou nebo
červenou barvou.

Oranžová barva – blížící se servis

Červená barva – nutný servis
V informacích o vozidle se
zobrazí kolik km nebo času
nebo mth zbývá do servisu
nebo obecně do úkolu. Opět v
rozlišení červené a oranžové
barvě dle důležitosti.
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NOVINKA– vizuální rozlišení vozidel, která potřebují servis
V nastavení vzhledu vozidla si
můžete také nastavit symbol
vozidla, který se zobrazí v
mapě.
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NOVINKA– přehled nespárovaných čipů
Máme pro Vás rychlý přehled
všech nespárovaných čipů.
Nástroje/Uživatelské nástroje/Nespárované čipy.
Každý čip po kliknutí na
tlačítko Přiřadit, můžete
přiřadit k uvedenému řidiči,
nástroji, návěsu nebo kontejneru.
Seznam uvedených nespárovaných čipů můžete také
exportovat do excelu.
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NOVINKA - FMS souhrny
Statistiku FMS souhrny
Statistiky/Provozní veličiny/FMS souhrny jsme rozšířili
o další sloupeček s názvem
„Doba brzdění“.
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NOVINKA - alarmové zprávy
Nově si můžete nechat alarmové zprávy zasílat také do
aplikace WD Fleet.
Je potřeba provést nastavení v
Nastavení/Vozidla/Vozidla
záložka Alarmy
zaškrtnutím checkboxu „do
aplikace WD Fleet“.
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NOVINKA - odpracované hodiny dle tachografu – D8
Představujeme Vám novou
statistiku Odpracované hodiny
dle tachografu - D8.
Po výběru měsíce z kalendáře
a řidiče, se Vám zobrazí
seznam odpracovaných hodin
dle tachografu. Nabízíme Vám
tak rychlý přehled o výkonu
řidiče, jakou vzdálenost ujel za
uvedený den, jak dlouho řídil,
odpočíval, …
Pro zobrazení informací
v grafu stačí rozkliknout
požadovaný den. Můžete zde
také vidět, jak dlouhou dobu
strávil v uvedené zemi.
Možnost také filtrování dle
příslušné země a statistiku
můžete také exportovat do
excelu.
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NOVINKA - odpracované hodiny dle tachografu – D8
Lze si také zobrazit seznam
vozidel, která řidič v uvedeném období řídil.
U uvedených vozidel rovnou
vidíte, zda jsou nebo nejsou
připojena na D-8.

UPOZORNĚNÍ:
Podmínkou pro správné
fungování statistiky je napojení jednotky na D8 pin konektor v tachografu.
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Školení klientů
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny na měsíc
duben 2019 jsou vypsány.
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.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.

Letos jsme se rozhodli připravovat školení i na Slovensku,
kdy v lednu proběhlo první ve
Zvoleně a následně v únoru
v Žilině. Na měsíc květen pro
Vás připravujeme školení opět
ve Zvoleně.

Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
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
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