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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU 
1. Náhradní vozidlo 
 
Používáte-li ve Vaší firmě přidělování 
náhradních vozidel, jistě oceníte nové 
funkčnosti v záložce Nástroje/Náhradní 
vozidla. Nově lze nyní do systému přidat 
informace důležité pro vyúčtování 
nákladů souvisejících s provozem 
náhradního vozidla. 
 

 
 
Následně v záložce Statistiky/Vozidla si 
můžete nechat zobrazit nové sloupce 
věnované Náhradnímu vozidlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Benefity řidičů 
 
Nabízíte jako firma svým řidičům 
zaměstnaneckou výhodu v podobě úhrady 
části soukromých jízd, zejména jedná-li se o 
cesty „domov-práce-domov“?  
I tento benefit lze nyní zapracovat 
jednoduše do aplikace Webdispečink.  
 
a) Nahrazení části skutečně ujetých   
soukromých km. Stačí u vozidla nastavit 
počet jízd do práce a jejich délku např. 20 
prac.dnů x 30 km (cesta do práce+domů). 
Zde odpadá nutnost použití přepínače 
soukromá/služební jízda a aplikace vykáže 
min. hodnotu soukromých jízd dle nastavení 
(cesty do práce jsou vždy soukrom. jízdou). 
 
b) Firma může výslednou částku „k úhradě 
řidiči“ (vzniklou ze soukromých km) ponížit 
o procentuální část, např. o 30%. 
 

Jak na to na Webdispečinku? 
• Nově lze u vozidla nastavit a sledovat hodnotu 

„domov-práce-domov“ tj hodnotu soukromých 
km, které vozidlo vykáže za 1 pracovní den.  
V záložce Nastavení/vozidla ikona Upravit 
nastavení 

 

 
• Hodnota „k úhradě řidiči“ tedy nově zohledňuje 

hodnotu „domov-práce-domov“. Možné vidět ve 
statistice k vozidlu jako nový sloupec. 

• Každá firma si sama nastaví způsob výpočtu 
benefitu „k úhradě řidiči“ (počet %, které chce 
hradit). V záložce Nastavení/firma, viz obr. 
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NOVINKY Z WEBDISPEČINKU 
 

Využití vozidla: 
Uživatel získá představu o tom, jak moc je 
vozidlo využíváno pro firemní účely. 
 

 

Využití řidiče: 
Uživatel získá představu, jak moc je firemní 
vozidlo využíváno konkrétním řidičem. 
 

 

5. Nové statistiky Využití vozidla/řidiče 
 
Připravili jsme pro Vás dvě nové statistiky, které vyjadřují procentuální podíl soukromých a 
služebních jízd v daném dni (ve vybraném období). 

3. Upozornění na novou SMS zprávu 
 
Probíhá mezi Vaším dispečerským pracovištěm 
a řidiči komunikace prostřednictvím SMS?  
Pak jistě uvítáte novinku v podobě 
„vyskakovacího okna“, které uživatele upozorní 
na došlou nepřečtenou zprávu. Test na nové 
zprávy se provádí 1× za 5 minut, nebo při 
přechodu mezi agendami (Dispečink, Statistiky, 
Nástroje, Nastavení).  
Pokud se Vám tato nabídka líbí, stačí si 
v záložce Nastavení/Osobní nastavení 
zatrhnout volbu „Upozornit na novou SMS 
zprávu“. 
 

 
4. Webdispečink v polštině 
 
Stránky Webdispečinku i samotná aplikace je 
nyní dostupná i v polském jazyce. 
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NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS – eŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ 

 

 

 

 

 

Víte že, každému zaměstnanci, který používá 
na služební cestě automobil (ať už vlastní 
nebo služební), nařizuje legislativa 
pravidelné školení řidičů? 

• Máte o provedeném školení zápis 
někde v nějakém souboru? 

• Domlouváte složitě termíny 
s autoškolou, aby se nakonec část 
zaměstnanců nemohla kvůli dovolené, 
nemoci, služební cestě,… zúčastnit? 

Uvítali byste zrovna, aby Vaši zaměstnanci 
v den konání školení, raději pracovali na 
důležité zakázce? 
 
Jde to i jinak – efektivněji, flexibilněji a také 

levněji!!! 
KURZEM FORMOU E-LEARNINGU  

(e-školení) 
(ve spolupráci s poradenskou a školící 

firmou Prevent www.prevent.cz) 
 

Jaké hlavní výhody má tento způsob školení? 
 

1. Snadná organizace školení 
Pracovníkovi stačí mít k dispozici jen 
počítač s připojením k internetu a 
oprávnění k přístupu do aplikace, která 
zahrnuje proškolení, prozkoušení i 
závěrečné vyhodnocení testu. Navíc 21 
dnů před dalším plánovaným termínem 
školení je informován emailem. 

2. Úspora a individuální volba času studia 
Pracovník může absolvovat kurz kdykoliv, 
bez ohledu na dostupnost instruktora či 
ostatních kolegů na pracovišti, navíc 
v době, kdy to provoz firmy umožňuje. 

3. Trvalý přístup k informacím, záruka 
odbornosti a propojení s lektorem 
Zájemce v aplikaci nalezne kdykoli aktuální 
informace o silničních předpisech. Může též 
vznášet dotazy na odborníky na danou 
problematiku, se zárukou odpovědi do 48 
hodin. 

4. Aktualizační servis 
V případě legislativní změny automatické 
zapracování do školení, informace uživateli 
samostatným emailem. 

5. Názorná a zábavná forma 
 

 

ZBAVTE SE STAROSTÍ A STAŇTE SE 
EFEKTIVNĚJŠÍ  

ZA 100 KČ ROČNĚ/ZAMĚSTNANCE! 
 

Jak na to?  
Je to velmi jednoduché. Stačí, když si službu 
objednáte na emailové adrese 
hisoftware@hisoftware.cz. 
 
Zašleme Vám přístupová práva do školící aplikace, 
obdržíte též jednoduchý manuál, jak postupovat. 
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eŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ – pokr. / LEGISLATIVA – JAK DOPADLY ODPISY? 

eŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ – pokračování 
 
Nejlépe bude, když se sami přesvědčíte v demu 
aplikace na adrese: 
http://www.instructor.cz/demokurzy/3/index.html 
 

 

 
V ostré verzi eŠkolení řidičů Vás čeká:  

• cca 60 minutová studijní část (spousta odkazů 
i na legislativní normy, které však studium 
nijak nezatěžují a neruší) 

• do testu můžete vstoupit kdykoliv 
• test se skládá z 5 otázek  
• zkouška je složená při 100% úspěšnosti (test 

však lze několikrát opakovat bez časové 
prodlevy) 

Na závěr testu si můžete nechat vytisknout 
certifikát o úspěšném složení testu (tento je 
v aplikaci uložen po celou dobu, lze tedy tisknout i 
dodatečně). 
 

  
 
Skvělý je též neustálý přísun novinek v aplikaci – 
nyní například o vybavení lékárniček při cestě na 
Slovensko. 

LEGISLATIVA – JAK DOPADLY 
ODPISY? 
 
 
Zákonodárci se hned v prvním čtení 
shodli na rychlejším odepisování 
firemního majetku.  
Opatření má přimět podniky k 
nakupování nového majetku a 
povzbudit tak skomírající poptávku, 
oživit ekonomiku. 
 
Rychlejší odpisy se budou týkat 
majetku pořízeného od letošního 1. 
ledna do 30. června 2010. 
Budou se vztahovat na majetek v 
prvních dvou odpisových skupinách 
podle zákona o daních z příjmů.  
 
Tam patří například stroje pro 
stavebnictví nebo zemědělství, 
obráběcí stroje, zařízení nebo 
kancelářská technika. 
  
V první skupině se má doba 
odepisování zkrátit ze tří let na 12 
měsíců, v druhé z pěti let na 24 
měsíců. 
 


