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AKCE – Manažerské reporty
Netankují řidiči příliš drahé pohonné hmoty? Nemáme ve
firmě nevyužitá vozidla? Nedoplácí naše firma na soukromé
km zaměstnanců? Odpovědi
pro dané otázky v sobě skrývají
„Manažerské reporty“, které najdete ve volbě „Statistiky – Souhrny vozidla – Manažerské reporty“. Pro všechny klienty jsou
zdarma k dispozici tyto položky: „Nadspotřeba v %“, „Náklady na PHM“, „Nájezd km – soukromé“ a „Kontrola nastavení vozidel“. Ostatní statistiky, včetně
možnosti tiskových výstupů,
jsou součástí balíčku s názvem
„Manažerské reporty – Komplet“,
který si můžete objednat u
svého obchodního zástupce.
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NOVINKA – Statistiky – doplnění přídavného nářadí vozidla
Doplnili jsme Statistiku Aktuální poloha vozidla o dva nové
sloupce s informacemi o připojeném nářadí/návěsu.
Do těchto sloupců se propisují
veškeré údaje, které jsou zadány v informacích o vozidle.
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NOVINKA – Statistiky – podklady pro zdanění SR
Statistika vytváří podklady pro
zdanění nepeněžního příjmu za
použití firemního vozidla dle
slovenské legislativy.
Na základě přiřazení výchozího
řidiče k vozidlu, pořizovací
ceny a data registrace vozidla
je možné vytvořit podklady pro
zdanění nepeněžního příjmu.
Ve vytvořené statistice jsou respektovány podmínky dle § 5
ods. 3 písm. a) zákona č.
595/2003 Z. z. Dle podmínek
v tomto zákoně se každoročně
snižuje pořizovací cena vozidla
o 12,5%. Pro účely zdanění se
pak použije tato snížená cena.
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NOVINKA – Spedice – fakturace přepravy v cizích měnách
Novinkou ve Spedici v oddílu
fakturace přepravy je možnost
volby cizích měn. Kromě CZK
zde najdete mimo jiné EUR,
USD, GBP, PLN a další.
Tato funkce Vám usnadní výpočet ziskovosti zahraničních přeprav.
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NOVINKA – Spedice – kontrola překrývaní přeprav
Při uložení nové přepravy nebo
uložení
změn
existujících
přeprav se provádí kontrola zadaného data od do u přepravy.
V případě, že se datum kryje
z již zadanou přepravou, zobrazí se upozornění.
Po přepnutí do dispečerské
plachty se překryv přeprav
také zobrazí.
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Školení klientů

Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce prvního čtvrtletí roku 2019.
Školení probíhají 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.
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Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019
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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
HI Software Development s.r.o.
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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