Smart Transport™

TachoToWeb

Arkiver og analyser juridiske filer fra digitale ferdskrivere
Gjeldende lovgivning krever at
transportoperatører lagrer ferdskriverdata
i minimum 12 måneder og kontrollerer at
forskriftene om kjøretid overholdes. Disse
dataene må lagres i et sikkert og pålitelig
miljø for å kunne dokumentere samsvar
med juridiske krav.
TachoToWeb hjelper bedrifter med å
overholde:

y

Forordning (EF) nr. 561/2006 om kjøreog hviletid for sjåfører

y

Europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om
bruk av fartsskrivere innen veitransport

TachoToWeb er en brukervennlig og
sikker plattform for lagring og analyse av
ferdskriverfilene fra sjåførene dine, både
knyttet til sjåfører og kjøretøyer. Juridiske
filer hentet fra Remote Tachograph
Download-tjenesten behandles automatisk
i en brukervennlig nettportal sammen med

alle andre flåtestyringstjenester.
Ha full kontroll over de juridiske
filene fra ferdskriverne.
TachoToWeb inneholder de viktigste
funksjonene for enkel håndtering og
analysering av de juridiske filene:

y

Ferdskriverfilene om sjåfører og
kjøretøy planlegges automatisk for
nedlasting.

y

Lagre digitale ferdskriverdata på en
sikker måte, og innfri juridiske krav til
oppbevaring.

y

Konfigurerbare alternativer for
langtidslagring er tilgjengelig.

y

Alle kjøretøy- og sjåføraktiviteter er
enkle å følge med på.

y

Manuell opplasting gir en enkel måte å
legge til eksisterende eller nye filer på.

y

Flere kortleser- og senderløsninger
støttes.

y

Alle data kan eksporteres og er
tilgjengelig for inspeksjon.

For a safer and smarter world

Detaljert rapportering basert på sjåfør- og
kjøretøydata
TachoToWeb kan gi deg innsiktsfulle
rapporter som er nyttige for planlegging,
problemløsning og analyse. Rapportene er
basert på de juridiske dataene fra ferdskriveren. Få tilgang til flere kjøretøyrapporter
fra masseminnefilene samt brukerrapporter
fra sjåførkortfilene.

y
y

Oversikt over alle overtredelser

y

Arbeidstidsinndeling i kjøring,
tilgjengelighet, hvile og annet arbeid

y

Eksporter sjåførbrev som er klare til
signering

y

Hendelser og feil knyttet til
ferdskriveren

y

Alle data kan eksporteres og printes
ut i ulike formater som f.eks. PDF eller
CSV

Innsikt i daglige og ukentlige kjøretider
og hvileperioder

Fordeler

y

Problemfri lagring av digitale
ferdskriverdata i et sikkert miljø

y

Enkel oppfølging og analysering –
reduser risikoen for forsinkelser, sene
nedlastinger og manglende data

y

Overvåk forfallsdatoer og motta
påminnelser om utløp eller
inspeksjoner av sjåførkort

y

Automatisk kontroll av overtredelser
og påløpte kostnader – alle data
sammenlignes med gjeldende kjøreog hviletidsregler

y

Motta informasjon om hvilke sjåfører
som har begått overtredelser

y

Abonner på rapporter og del dem
enkelt med brukere i selskapet

y

Opprett sjåførbrev enkeltvis eller
flere om gangen samt attestering av
aktiviteter med ett klikk

y
y

Digitale ferdskrivere

y

Firmakort som administreres av
AddSecure

En telematisk enhet om bord med
støtte for ekstern nedlasting (f.eks.
Roadbox)

Det finnes flere typer rapporter som kan brukes til planlegging,
problemløsning og analyse av sjåfører og kjøretøyer.
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