Smart Transport™

TachoToWeb

Archiveren en analyseren van tachograafbestanden
De huidige wetgeving vereist dat
vervoerders ten minste 12 maanden
tachograafgegevens opslaan en
controleren op naleving aan de hand van
de verordening inzake rijtijden.

opgehaald van de Remote Tachograaf
Download service worden automatisch
verwerkt in een gemakkelijk te gebruiken
webportaal.

Deze gegevens moeten worden
opgeslagen in een veilige en vertrouwde
omgeving om wettelijke naleving aan te
kunnen tonen.

TachoToWeb biedt de belangrijkste
functies die nodig zijn voor eenvoudige
verwerking en analyse van de wettelijke
bestanden:

TachoToWeb helpt bedrijven te voldoen aan

y
y

Verordening inzake rijtijden (EG) nr.
561/2006
Tachografen in het wegvervoer
Verordening (EU) nr. 165/2014

TachoToWeb is een gebruiksvriendelijk
en veilig platform voor opslag en analyse
van uw tachograafbestanden, zowel
van chauffeurs- als voertuiggegevens.
Tachograafbestanden die worden

Krijg volledige controle over uw
Tachograafbestanden.

y De tachograafbestanden van bestuurder
en voertuig worden automatisch
gedownload.

y Veilig opslaan van digitale

tachograafgegevens en voldoe daarmee
aan de wettelijke opslagverplichtingen.

y Alle voertuig- en chauffeursgegevens
zijn eenvoudig te analyseren.

y Een gemakkelijke manier om handmatig
bestanden toe te voegen.

y Alle data kan worden geëxporteerd en is
beschikbaar voor inspecties.

For a safer and smarter world

Gedetailleerde rapportage op basis van
chauffeurs- en voertuiggegevens
TachoToWeb biedt duidelijke rapporten die
nuttig zijn voor planning, het oplossen van
problemen en analyse. De rapporten zijn
gebaseerd op de wettelijke bestanden van
de tachograaf.

Voordelen

y Overzicht van alle overtredingen
y Inzicht in dagelijkse en wekelijkse rij- en

y Bewaak vervaldata en ontvang

rusttijden

y Verdeling van de werktijden in rijden,
beschikbaarheid, rust en andere
werkzaamheden

y Verstuur chauffeursbrieven die klaar zijn
om te worden ondertekend

y Alle data kan worden geëxporteerd en
afgedrukt in verschillende formaten
zoals PDF of CSV

Vereiste apparatuur

y Digitale tachografen
y Boordcomputer die remote download
ondersteunt (bijv. Roadbox)

y Probleemloze opslag van uw digitale
tachograafgegevens in een veilige
omgeving.

y Gemakkelijk opvolgen en analyseren van

risico’s ten aanzien van te late downloads
of ontbrekende gegevens.
herinneringen voor het verlopen van
de bestuurderskaart of ijkdatum van de
digitale tachograaf.

y Automatische controle van overtredingen
en bijbehorende kosten. Alle gegevens
worden vergeleken met de huidige rij- en
rusttijden.

y Ontvang informatie over welke chauffeur
een overtreding heeft begaan.

y Abonneer u op rapporten en deel ze

gemakkelijk met elke gebruiker in uw
bedrijf.

y Creëer brieven voor één of meerdere
chauffeurs met één klik.

Er zijn verschillende soorten rapporten beschikbaar die worden gebruikt voor
planning, het oplossen van problemen en chauffeurs- en voertuiganalyses.

www.addsecure.nl

AddSecure AB, TachoToWeb, version 2020-1
Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice. Actual products may differ in appearance from images shown.

y Bedrijfskaart gehost bij AddSecure

