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Vážení obchodní přátelé, 
 

ani jsme se nenadáli a prázdninový čas je definitivně za námi. Pro děti opět přichází běžný školní rok a pro 

Vás je připraveno zářijové číslo našeho časopisu, které je nabité novinkami. 

Nejdříve se podíváme na aplikaci WD Fleet 2, která je pokračováním předchozí úspěšné verze a přichází se 

spoustou nových vlastností a funkcí. Dále Vám ukážeme úplně novou aplikaci WD Scan, která kromě toho, že 

je součástí WD Fleet 2, existuje i v samostatné podobě a umožňuje po vyfocení odeslat soubor přímo do 

WEBDISPEČINKU. Rádi uvítáme všechny Vaše postřehy k oběma aplikacím na našem redakčním emailu. 

Řeč bude i o výběru používané evropské směrnice pro výpočet výkonu řidiče na základě údajů, které jsou 

načítány z tachografu. Nově můžete nastavit odpovídající směrnici podle typu tachografu ve vozidle. 

Poslední novinkou je vylepšený přehled evidence práce na půdních celcích, který je doplněn o kompletní 

záznam provozu pro každé použité vozidlo. 

Jsme rádi, že se Vám prázdninové sudoku líbilo, odpovědí přišlo opět mnoho a všechny byly správné. Jména 

výherců a novou soutěžní otázku najdete na úplném konci časopisu. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 

ÚVODNÍK 
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Novinka – vylepšený WD Fleet verze 2 
Aktuální verze naší mobilní aplikace s názvem WD Fleet 2 přichází s mnoha novinkami. Stále platí, že aplikace 
je dostupná pro OS Android a existuje v několika verzích, které se od sebe liší funkcemi a použitými mapami. 
Bližší informace o jednotlivých verzích najdete zde. 

K nejdůležitějším novinkám patří: 

 razantní snížení objemu přenášených dat 

 fotografování a odesílání dokumentů do Webdispečinku (viz strana 8) 

 definice vlastních činností 

 vzdálená správa aplikace 

 přesun agendy „Dnes“ pod položku „Trasy“ 

 interakce agendy „Dnes“ s obsluhou 

 a mnoho dalších vylepšení 

Aplikaci najdete na Google Play a můžete si ji nainstalovat, základní verze je zdarma. Pokud máte již 
nainstalovaný WD Fleet předchozí verze, je potřeba nejdříve starou verzi odinstalovat a teprve poté 
naistalovat WD Fleet 2. Z technických důvodů nelze totiž provést pouhou aktualizaci. 

Licenční klíč pro placenou verzi zůstává v platnosti, takže se si jej před odinstalací staré verze poznamenejte. 
V případě, že používáte Navigaci Sygic, tak ta bude automaticky k dispozici i v nové verzi WD Fleet 2, aniž 
byste museli cokoliv nastavovat či měnit. 

Všem stávajícím uživatelům doporučujeme přechod na novou verzi WD Fleet 2. Nejenže budete mít 
k dispozici vylepšené funkce, ale ještě docílíte zásadního snížení množství přenášených dat. Dále jsou 
popsány některé nové agendy, nicméně i v dalších číslech časopisu se budeme k této aplikaci určitě vracet. 
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NOVINKA – VYLEPŠENÝ WD FLEET VERZE 2 

 

http://www.webdispecink.cz/cz/unikatni-vlastnosti-webdispecinku/wd-fleet/
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Nová verze WD Fleet 2 vypadá podobně jako verze předchozí, na první pohled si všimnete nové funkce 
„Foto“. Ta nahradila v základní nabídce agendu „Dnes“, která byla přesunuta pod „Trasy“. Díky možnosti 
nastavit vzhled aplikace podle vlastní potřeby, může vypadat základní nabídka u různých uživatelů odlišně. 

 

NOVINKA – VYLEPŠENÝ WD FLEET VERZE 2 



  
NOVINKA – VYLEPŠENÝ WD FLEET VERZE 2 

“ 
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Agenda „Dnes“ 
Vylepšená agenda „Dnes“ se nově nachází ve volbě „Trasy“. Detailní rozpis aktuální trasy nyní obsahuje 
přehledný seznam akcí (úkolů) na jednotlivých zastávkách, takže řidič postupně potvrzuje jejich splnění, 
případně doplňuje požadované informace. 

 



NOVINKA – VYLEPŠENÝ WD FLEET VERZE 2 

“ 
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Vzdálené nastavení 
WD Fleet 2 je nyní možné nastavit vzdáleně  přímo z WEBDISPEČINKU. Stačí v editaci vozidla zvolit kartu 
„Terminál“ a zde provést požadované změny v nastavení aplikace. Tyto změny mohou být chráněny pinem, 
dokonce je možné volbu „Nastavení“ na tabletu skrýt a veškeré změny provádět pouze z WEBDISPEČINKU. 
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NOVINKA – NOVÁ APLIKACE WD SCAN 

Novinka – nová aplikace WD Scan 
Aplikace WD Scan umožňuje řidiči odeslat z telefonu nebo tabletu kopie dokumentů či pořízené fotografie do  
WEBDISPEČINKU. WD Scan je dostupný pro operační systémy Android a iOS, pro zákazníky WEBDISPEČINKU 
je zadarmo a přihlašovací údaje jsou stejné, jako do „klasického“ WEBDISPEČINKU. 
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Pořízené obrázky dokumentů je možné třídit dle druhu (dodací list, faktura, …) a lze k nim doplnit i textovou 
poznámku. Po odeslání jsou dokumenty k dispozici ve WEBDISPEČINKU ve volbě „Nástroje – Ostatní – 
Soubory“.  

 

Takto může řidič dispečerovi vzdáleně předávat důležité podklady pro navazující operace, jako jsou fakturace 
přeprav, zdokumentování nehod a další. S aplikací WD Scan tak zrychlíte tok dokumentů ve Vaší firmě. 

Bližší informace o aplikaci najdete zde. Jak jsme již zmiňovali, aplikace WD Scan je také přímo zabudovaná do 
WD Fleet 2 a naleznete ji v základní nabídce pod názvem „Foto“. 

 

NOVINKA – NOVÁ APLIKACE WD SCAN 

 

http://www.webdispecink.cz/cz/unikatni-vlastnosti-webdispecinku/wdscan/
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NOVINKA – ZMĚNA VE VÝPOČTU VÝKONU ŘIDIČE 

 

Novinka – změna ve výpočtu výkonu řidiče 
Ve WEBDISPEČINKU byl změněn způsob výpočtu výkonu řidiče podle dat z tachografu. Momentálně se 
výpočet provádí podle dvou směrnic a ke správnému výpočtu je potřeba korektně nastavit použitou směrnici, 
přičemž platí, že: 

 tachografy montované do 1. 10. 2011 se řídí nařízením komise EU 1360/2002 

 tachografy montované po 1. 10. 2011 se řídí nařízením komise EU 1266/2009 

 po provedení upgradu tachografu může dojít ke změně na plnění novější směrnice a nelze se tedy 100% 
spolehnout jen na datum uvedení tachografu do provozu 

Pro nastavení je potřeba nejprve přidat tento parametr do informací o vozidle. Vyberte „Nastavení – Vozidla 
– Parametry vozidel“ a zvolte odkaz „Nový záznam“. Nastavte volby podle obrázku a potvrďte „OK“. 
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NOVINKA – ZMĚNA VE VÝPOČTU VÝKONU ŘIDIČE 

 
Nyní již můžete přistoupit k samotnému nastavení. Zobrazte seznam vozidel „Nastavení – Vozidla – Vozidla 

další parametry“ a vyberte ikonu pro editaci  u příslušného vozidla. Najděte položku „Tacho směrnice“ a 
nastavte správnou směrnici pro výpočet: 
 

 

 

Toto nastavení je potřeba provést pro každé vozidlo zvlášť. V případě, že u vozidla nebude nastavena 
směrnice, podle které se má výkon počítat, použije WEBDISPEČINK automaticky novější směrnici EU 
1266/2009.  
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NOVINKA – VYLEPŠENÁ EVIDENCE PRÁCE U ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

 

Novinka – vylepšená evidence práce u zemědělských strojů 
Doplnili jsme volbu „Nástroje – Zemědělství – Evidence práce“, která dosud zobrazovala pouze práci na 
jednotlivých půdních celcích, o kompletní evidenci práce vozidla. Ta je k dispozici v červeně označeném 
odkazu ve formátu Excel. V případě, že řidič použije více vozidel, bude pro každé z nich samostatný odkaz. 
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Odkaz otevře excelovský soubor, ve kterém se nachází dva listy. Obsah prvního z nich se souhrnnými daty 
vidíte na následujícím obrázku. Druhý list obsahuje detailní záznamy o činnosti vozidla. 

 

NOVINKA – VYLEPŠENÁ EVIDENCE PRÁCE U ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správné řešení soutěžního sudoku z minulého čísla:  

5 9 2 6 3 7 4 1 8 

6 1 7 4 5 8 9 2 3 

8 4 3 2 1 9 6 5 7 

4 8 9 5 7 6 2 3 1 

7 3 6 1 9 2 8 4 5 

2 5 1 3 8 4 7 6 9 

9 2 5 8 4 3 1 7 6 

3 7 4 9 6 1 5 8 2 

1 6 8 7 2 5 3 9 4 

 

Výherci naší prázdninové soutěže se stávají: Hana Pášová, Miluše Šafránková a Miroslava Šimková, kterým 
zašleme drobné dárky. Výhercům blahopřejeme a pro Vás ostatní máme připravenou novou soutěžní otázku. 

Soutěžní otázka na září zní:  
Lze rovnou z aplikace WD Fleet 2 odesílat kopie dokumentů, např. faktur, do WEBDISPEČINKU? 

Správnou odpověď zasílejte emailem do 30. září 2013 na adresu prihoda@hisoftware.cz a do předmětu 
napište Soutěž září 2013. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, které opět odměníme drobnými dárky. 


