Žiadosť o vytvorenie prístupu
............................................................................................................... ,
meno a priezvisko

ako oprávnený zástupca spoločnos�:

.......................................................................................... ,
názov spoločnosti

žiadam o vytvorenie prístupu do systému Commander Car Control spoločnosť Commander Services s.r.o.
pre
meno:

..............................................................................

priezvisko:

..............................................................................

tel./mobil:

..............................................................................

e-mail:

..............................................................................

na úrovni (popis oprávnení na jednotlivých úrovniach je popísaný v prílohe Prístupy a oprávnenia):
„Vodič“ (oprávnenie na 1 vozidlo)
„Vedúci skupiny„ (oprávnenie na skupinu vozidiel)
„Vedúci autoparku“ (oprávnenie na všetky súčasné vozidlá)
„Vedúci autoparku“ (oprávnenie na všetky súčasné aj v budúcnos� namontované vozidlá)
„ADMIN“ (oprávnenie na najvyššej úrovni funkcionalít na všetky súčasné aj v budúcnos�
namontované vozidlá)
„ADMIN- SPRÁVCA PRÍSTUPOV“ (oprávnenie na najvyššej úrovni funkcionalít na všetky súčasné
aj v budúcnos� namontované vozidlá + oprávnenie pre zmeny v prístupoch)
(požadované zaškrtnúť)

pre vozidlá (uviesť ŠPZ):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
na uvedených vozidlách zobrazovať užívateľovi iba jeho jazdy

(požadované zaškrtnúť)

V prípade špeciﬁckých oprávnení, ktoré nezodpovedajú štandardnej úrovni popísanej v prílohe Prístupy
a oprávnenia, popíšte Vašu požiadavku v Poznámke alebo v samostatnej prílohe žiados�.
Poznámka:
dátum: _______________

_____________________________
meno a priezvisko
podpis

Vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite ako prílohu mailom na adresu: pristupy@commander.sk.
Žiadosť pošlite z e-mailovej adresy oprávnenej osoby.
Prípadné otázky Vám zodpovieme na Hotline: +421 55 333 333 0.
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Príloha 1

Prístupy a oprávnenia
úroveň A: „VODIČ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vidí vozidlá uvedené v zozname ŠPZ povolených vozidiel.
Má prístup do systému aj cez mobil. aplikáciu.
Má možnosť editovať prehľad jázd – poznámky k jazde a k státiu,
Nemá možnosť editovať poznámky k jazde a k státiu.
Má prístup ku knihe jázd.
Nemá prístup k Porušeniam.
Nemá možnosť zadávať tankovania a korekcie tachometra.
Má prístup k Dokumentom.
Má prístup k základným zostavám:
a) Rýchly report a nastavenia
b) Výpočet nákladov
c) Servisná knižka – pripomínač
d) Poznámky k jazdám – prehľad
e) Report práce – čas státia vozidla
f) Cestovné príkazy – 3 druhy

úroveň B: „VEDÚCI SKUPINY“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vidí vozidlá uvedené v zozname ŠPZ povolených vozidiel.
Má prístup do systému aj cez mobil. aplikáciu.
Má možnosť editovať prehľad jázd – poznámky k jazde a k státiu,
Má možnosť editovať poznámky k jazde a k státiu.
Má prístup ku knihe jázd.
Má prístup k Porušeniam.
Nemá možnosť zadávať tankovania a korekcie tachometra.
Má prístup k Dokumentom.
Má prístup k základným zostavám:
a) Rýchly report a nastavenia
b) Výpočet nákladov
c) Servisná knižka – pripomínač
d) Poznámky k jazdám – prehľad
e) Report práce – čas státia vozidla
f) Cestovné príkazy – 3 druhy

úroveň C: „VEDÚCI AUTOPARKU“
1. Má prístup ku všetkým vodičom a vozidlám.
2. Je oprávnený k všetkému na úrovni vedúceho skupiny a navyše
3. Je oprávnený zadávať tankovania a korekcie tachometra.
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