
 
• Více jak 4000 korporátních klientů a 

státních institucí 
 
 

• Více jak 33.000 přihlášených vozidel a 
mechanismů 
 
 

• Měsíční přírůstek cca 600 vozidel 
 
 

 

Unikátní systém pro správu vozového parku 

Česko – Moravské řešení 



Děláme chytré věci  
Specializace na moderní technologie 

• Vývoj a výroba vlastních HW a SW produktů 
– Automotive 
– Telemedicína – PHS 

 
• Prodej a servis vlastních HW a SW produktů 

– Mýtné aplikace 
– Fleet management 
– Rubic Futuro Cube 

 
• Aplikovaný výzkum a komerční vývoj 

– Projekty vědy a výzkumu v rámci programů 
TAČR a MPO 

– Vývojové práce pro koncern VW 
– Komerční vývoj zdravotnických produktů pro 

spol. Linet 
 
 



Elektronické mýto 
Telemedicína 

Elektronické hlavolamy 

SmartPhone R&D 

Elektronické mobilní 
jednotky 

WEBDISPEČINK 

Vývoj – Prodej - Podpora zákazníků - Vývoj 

DriveCheck 



Schéma systému 
 

1. Veškeré informace jsou  
přenášeny přes centrální server 
služby WEBDISPEČINK 

2. Informace o aktuální poloze jsou 
společně s dalšími údaji z vozidla 
odesílány do sítě mobilního 
operátora. 

3. Veškeré informace jsou 
přenášeny přes centrální server 
služby WEBDISPEČINK. 

4. Uživatel na svém počítači nebo 
mobilním telefonu může on-line 
sledovat veškeré informace na 
centrálním serveru a komunikovat  
s vozidlem. 



Elektronické mobilní jednotky pro správu 
vozového parku 

• Vybudovali jsme trh s elektronickou knihou jízd - od roku 1999 
 

• Vyrobeno více jak 130.000 kusů, 12 generací mobilních jednotek 
 

• Vlastní operační systém Seidlix zajišťující nadstandardní funkce a stabilitu jednotky 
 

• SMD technologie, automotive provedení 
 

• Dosáhli jsme unikátní poruchovost pod 1 promile 
 

• Certifikáty Atest 8SD, EMC, CE, TÜV e8, VW 



V čem jsme výjimeční 
• Stabilní a výkonný vlastní operační systém speciálně navržený pro potřeby telematických jednotek 

 

• 32 výpočetních procesů v reálném čase 
 

• Řešení výpočetních úloh přímo na straně jednotky 
 

• Okamžitý start zařízení 
 

• Silné kryptografické algoritmy shodné s elektronickým podpisem 
 

• Vlastní komunikační protokoly optimalizované pro minimalizaci přenesených dat a latence přenosu 
 

• Aktivní komunikace na sběrnici CAN v mnoha protokolech (ISO UDS, OBD, FMS, SAE) 
 

• Pokročilé algoritmy pro vyhodnocování údajů z akcelerometru 
 

• Ochrana dat v jednotce a podpora uživatelů s různými právy 
 

• Podpora vozidel bez signálu "napětí za klíčkem" 



Základní funkce a specifikace
• Inteligentní přenos dat, paměť jednotky 4MB na cca 25.000km 

 

• Komunikace prostřednictvím GPRS (SMS/DATA CSD) 
 

• Sleep režim pod 1mA při kompletním monitorování vozidla 
 

• Připojení vozidlové sběrnice CAN Bus / OBD konektor/ FMS 
 

• Akcelerometr 
 

• Vstupy jednotky 
 

• Typ jízdy služební/soukromá 
 

• Identifikace řidiče 
 

• Napojení na digitální tachograf 
 

• Napojení externí hladinové sondy PHM 
 

• Alarmové funkce 
 
 
 



Schéma systému 
 

FLOTILA 

LOGISTIKA 

TACHOGRAF 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
STAVEBNICTVÍ 

INDIVIDUÁLNÍ  
ŘEŠENÍ 

INDIVIDUÁLNÍ 



Základní obrazovka 
 



Statistiky a Nástroje 
 •  zaměřené na vozidla, řidiče, pracovní dobu, návštěvnosti míst, využívání systému …. 



Exporty dat 
 Export funkcí lze do: 

HTML 
 CSV 
 XLS 
 nebo přes API  

 



Soukromé jízdy 
 • Výpočet úhrad za soukromé km, amortizace vozidel, .... 

 



Diety 
 • Výpočet diet, cestovních náhrad, překročení hranic, …. 



Stav PHM a kontroly tankování 
 



Styl jízdy řidiče 
 

• Hodnocení stylu jízdy akcelerometrem 



Autopůjčovna 
 • Autopůjčovna pro poolová vozidla 



Autoprovoz 
 • Plánování úkolů, výměny pneumatik, náhradní díly, nehody …. 



Logistika 
 •  Plánování rozvozů a svozů – nový systém 



Automatická aktualizace map 
 

• Využití Google map 
 

Automatická aktualizace map



Leader trhu – neustále inovace 
 • Každý měsíc nové funkce 

• Vlastní časopis informující o novinkách 
 



Maximální vstřícnost k uživateli 
 • 9 jazykových mutací 

• Neomezený počet uživatelů s možností individuálního nastavení aplikace 
 



Mobilní aplikace – WD Mobile 
 

• WEBDISPEČINK v mobilu i tabletu 

• Aktuální poloha, kniha jízd, statistiky, stav 
vozidla, náklady, upozornění, navigace k vozidlu, 
ruční vedení KJ 

• Nová verze umožňuje editaci knihy jízd, zadávání 
nákladů 



Mobilní aplikace – Jízdní styl 
 • Aplikace určená pro analýzu jízdního stylu řidiče 



Mobilní aplikace – WD Fleet 
 • Řešení pro kamionovou dopravu 



API rozhraní – řešení pro každého 
 • Napojení na data Webdispečinku: vlastní webové stránky, informační systémy, 

mobilní aplikace, … mobilní aplikace, …



 
AUTOTEC PRIX 2006 

 

Prestižní ceny dopravních odborníků 

 
ALD  Automotive Fleet Awards 2012 

 

 



Např: 
Skanska a.s., Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR, Česká pojišťovna, Komerční banka a.s., ČD-Telematika a.s., 
VCES Holding s.r.o., Metrostav a.s., SÚS Kraj Vysočina, PRE a.s., Pivovar Staropramen a.s., SITA CZ a.s., Toptrans 
EU, a.s., Ptáček-velkoobchod, a.s., Makro Cash&Carry s.r.o., České radiokomunikace a.s., Sazka a.s., Danone a.s., 
KRNAP, Mountfield, a.s., Citibank a.s., Česká rafinérská a.s., Generali pojišťovna a.s., Uniqa pojišťovna a.s., 
Česká Televize, a další 
 
 

Ze zahraničí např. Anglie, Turecko, Řecko, Dánsko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Rusko …. 

 
 

• Reference 
- Našimi zákazníky jsou organizace od státní správy až pro privátní sektor 

 
 

Partnerská řešení WEBDispečink

Policie ČR, Česká pojišťovna, Komerční



Modul flotila 
 



Rubic Futuro Cube 

• Elektronický hlavolam s originálním ovládáním pro 
všechny generace 
– Reaguje pouze na pohyb 
– Matice LED na všech stěnách 
– Kvalitní zvukový výstup – hudba, hlas 

• Rozvoj schopností prostorového vnímání  
• Implementace nových hlavolamů i známých her 
• Bezdrátová komunikace mezi několika kostkami nebo PC 
• Možnost použít pro diagnostiku dyspraxie dětských 

pacientů 
 

• Celosvětově patentováno 




