JEDNODUŠŠÍ
DODRŽOVÁNÍ
PŘEDPISŮ

WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
VŠE, CO POTŘEBUJETE, ABYSTE DODRŽOVALI PŘEDPISY, S MINIMEM POTÍŽÍ
Služba WEBFLEET Tachograph Manager je spolehlivé řešení typu „vše v jednom“ pro
analýzu a archivaci dat z tachografu. Snadné dodržování předpisů.

VÝHODY
ZJEDNODUŠENÉ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
• Minimalizujte administrativní a časovou zátěž automatickým vzdáleným stahováním.
•N
 ikdy nezmeškejte termín stanovený předpisy díky správě více termínů (data vypršení
platnosti karet řidičů, stahování dat z vozidla a z karet řidičů) na jednom místě.
•P
 rokažte dodržování předpisů díky našim komplexním hlášením, abyste nemuseli mít
obavy z kontrol.
•A
 nalyzujte a zvyšujte výkonnost svých řidičů na základě předpisů díky našim řídicím
panelům a hlášením.
•A
 plikace Tachograph Manager Plus vám pomůže: dodržovat předpisy týkající se doby
řízení bez potřeby kontaktovat řidiče a získávat upozornění o porušení předpisů pro
snížení důsledků pokut.
UŠETŘETE NÁKLADY, ZVYŠTE PRODUKTIVITU
• V rozpisu vozidla bude méně přerušení, díky čemuž řidiči stráví více času řízením.
• Ušetřete lidské zdroje vyloučením administrativních povinností.
•D
 ostávejte a analyzujte přizpůsobená hlášení, která vám pomohou rozhodovat se lépe
a rychleji.
•D
 íky aplikaci Tachograph Manager Plus: získáte přístup k informacím o zbývající době
řízení v reálném čase pro zvýšení využití.
ZVYŠTE ZABEZPEČENÍ DAT
• Staráme se o vaši firemní kartu, uchovávanou v zabezpečeném datovém centru.
• Datový hosting nevyžaduje žádné místní infrastruktury, vše zajistí firma Webfleet Solutions
• Data jsou uchovávána v souladu s nařízením GDPR.
• Transparentní správa uživatelů a přístup ke správným nastavením.

JEDNODUŠŠÍ
DODRŽOVÁNÍ
PŘEDPISŮ
FUNKCE
VZDÁLENÉ STAHOVÁNÍ
Služba WEBFLEET Tachograph Manager automaticky stahuje data z karty řidiče
a z vozidla, čímž usnadňuje dodržování předpisů.
RUČNÍ STAHOVÁNÍ
Do služby Tachograph Manager můžete naimportovat ručně stažené soubory z vozidel,
která nemají funkci vzdáleného stahování. Poskytuje komplexní a úplnou analýzu celého
vašeho vozového parku.
TACHO GRADE
Pomocí nástroje Tacho Grade můžete srovnávat výkonnost řidičů a porovnávat počet
porušení pravidel ohledně řízení/odpočinku na ujetou vzdálenost.
ANALÝZA: ZPRÁVA O PŘESTUPCÍCH
Získejte přehled o porušení předpisů, včetně jejich závažnosti a výše příslušných pokut.1
ANALÝZA: DENNÍ DOBA ŘÍZENÍ A INTERVALY ODPOČINKU
Stáhněte si naše komplexní hlášení s přehledem doby řízení a přestávek podle dne,
směny nebo zvoleného časového období.
ANALÝZA: ZOBRAZENÍ DENNÍCH AKTIVIT
Získejte okamžitý přehled o aktivitách svých řidičů (době jízdy, odpočinku a pracovní
době) v průběhu zvoleného časového období.
ARCHIV
Všechna data z tachografu jsou bezpečně uložena v našem datovém centru nejméně po
dobu dvou let.2

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
S dodatečným předplatným můžete využívat všech výše uvedených výhod, k nimž přibude:
ČASTĚJŠÍ AUTOMATICKÉ STAHOVÁNÍ
• Stahování dat z vozidla každých 7 dní.
• Stahování dat z karty řidiče každý den.
ZBÝVAJÍCÍ DOBY ŘÍZENÍ
• Přesná zbývající denní a týdenní doba řízení pro účelovou expedici a plánování.
• Upozornění na porušení předpisů v reálném čase.
1

Dostupné ve většině zemí.

2

Archivace dat po delší období je dostupná, pokud to místní legislativa vyžaduje.

