Smart Transport™

TachoToWeb

Lagring och analys av filer från förarkort och färdskrivare.
Nuvarande lag kräver att företag med
tunga fordon lagrar minst 12 månaders
färdskrivardata och kontrollerar om de
följer reglerna för körtider. Datat måste
lagras i en säker och pålitlig miljö för att
uppfylla de lagstadgade kraven.
TachoToWeb hjälper företag att följa:

y

Förordningen om körtid (EG) nr
561/2006

y

Hantering av färdskrivardata enligt
vägtransportförordningen (EU) nr
165/2014

TachoToWeb är en användarvänlig och
säker lösning för lagring och analys av
dina färdskrivarfiler, både från förare
och fordonsdata. Färdskrivarfilerna som
hämtas från tjänsten Fjärrkopiering av
färdskrivare behandlas automatiskt i en
lättanvänd webbportal.

Få full kontroll över dina juridiska filer för
färdskrivare.
TachoToWeb erbjuder de viktigaste
funktionerna som krävs för enkel hantering
och analys av de juridiska filerna:

y

Färdskrivarfiler för förare och
fordon schemaläggs automatiskt för
nedladdning.

y

Lagra digitala färdskrivardata på ett
säkert sätt och uppfylla lagstadgade
lagringsskyldigheter.

y

Konfigurerbara långsiktiga
lagringsalternativ är tillgängliga.

y

Alla fordons- och föraraktiviteter är
lätta att följa.

y

Manuell uppladdning är ett enkelt
sätt att lägga till befintliga eller nya
filer.

y

Flera kortläsare och sändarlösningar
stöds.

y

Alla data kan exporteras och är
tillgängliga för inspektion.

For a safer and smarter world

Detaljerad rapportering baserad på föraroch fordonsdata
TachoToWeb erbjuder pedagogiska
rapporter som är användbara för att
planera, lösa problem och analysera.
Rapporterna är baserade på de juridiska
filerna från färdskrivaren. Lösningen
erbjuder flera typer av fordons- och
förarrapporter som bland annat innehåller:

Fördelar

y
y

Översikt över alla överträdelser

y

y

Enkel lagring av dina digitala
färdskrivardata i en säker miljö

y

Följ enkelt upp och analysera risken
för förseningar, sena nedladdningar
eller saknade data

y

Övervaka förfallodatum och
få påminnelser om förarkorts
utgångsdatum eller inspektioner

y

Arbetstid delas upp i körning,
tillgänglighet, vila och annat arbete

Automatisk kontroll av överträdelser
och uppkomna kostnader – alla
uppgifter jämförs med gällande köroch vilotidsregler

y

y

Exportera förarintyg som är redo att
undertecknas

Få information om vilken förare som
har begått en överträdelse

y

y
y

Färdskrivarhändelser och -fel

Prenumerera på rapporter och dela
dem enkelt med alla användare på ditt
företag

y

Skapa enstaka eller flera förarintyg
och attesteringar av aktiviteter med en
enda knapptryckning

Information om dagliga och veckovisa
körtider och viloperioder

Alla data kan exporteras och skrivas ut
i olika format, som PDF eller CSV

Obligatorisk utrustning

y
y

Digitala färdskrivare

y

Företagskort hanterat av AddSecure

Det finns flera typer av rapporter tillgängliga som används för planering,
lösning av problem och analys av förare och fordon.
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Inbyggd telematisk enhet som har stöd
för fjärrnedladdning (t.ex. Roadbox)

