
OVERHOLDELSE 
PÅ DEN NEMME 
MÅDE

WEBFLEET Tachograph Manager er den pålidelige alt-i-én-løsning til at downloade, 

analysere og arkivere dine fartskriverdata. Overholdelse på den nemme måde.     

WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
ALT, DU HAR BRUG FOR, FOR AT OVERHOLDE REGLERNE SÅ NEMT SOM MULIGT    

FORDELE

OVERHOLDELSE PÅ DEN NENMME MÅDE  
• Minimer administrativt besvær og tidsforbrug med automatiseret fjerndownload.
•  Overskrid aldrig en deadline ved at administrere flere deadlines (udløb af chaufførkort, 

download af data til køretøjsenhed/data om kørekort) på ét sted med henblik på 
overholdelse af forordninger. 

• Bevis overholdelse med vores omfattende rapporter, inspektioner forløber uden problemer.
•  Analysér og forbedr dine chaufførers præstation med vores dashboards og rapporter med 

henblik på overholdelse af forordninger.
•  Med Tachograph Manager Plus: Hjælper dig med at overholde forordninger om kørselstid 

uden at kontakte chaufføren, få rettidige meddelelser om lovovertrædelser for at reducere 
antallet af bøder.

SPAR UDGIFTER, LØFT PRODUKTIVITETEN  
• Færre afbrydelser i din køretøjstidsplan sikrer, at dine chauffører kan blive på vejene.
• Spar medarbejderressourcer ved at fjerne administrative opgaver.
• Analysér og få tilpassede rapporter, så du kan træffe bedre og hurtigere beslutninger. 
•  Med Tachograph Manager Plus: Få adgang til oplysninger om resterende kørselstider i 

realtid for at øge effektiviteten.

ØG DATASIKKERHEDEN 
• Vi administrerer virksomhedens data for dig og opbevarer dem i et sikkert datacenter
•  Der er ingen krav om lokal infrastruktur for at hoste data, da alt administreres af 

Webfleet Solutions.
• Data gemmes i overensstemmelse med GDPR.
• Ryd indstillinger for brugeradministration og adgangsindstillinger.



OVERHOLDELSE 
PÅ DEN NEMME 
MÅDE

FUNKTIONER

FJERNDOWNLOAD
WEBFLEET Tachograph Manager downloader automatisk chaufførkortets og køretøjets 
enhedsdata for at gøre det nemmere at overholde reglerne.

MANUEL DOWNLOAD
Importer downloadede filer manuelt i Tachograph Manager fra køretøjer uden 
fjerndownloadfunktion. Leverer omfattende og komplet analyse af hele din flåde.

TACHO GRADE
Benchmark dine chauffører ved hjælp af Tacho Grade for at sammenligne overtrædelser 
af kørsels/hviletid per kørt distance.

ANALYSE: RAPPORT OVER LOVOVERTRÆDELSER 
Få indsigt i lovovertrædelser, herunder hvor alvorlige lovovertrædelserne er og de 
tilknyttede bøder.1

ANALYSE: DAGLIG KØRSELSTID OG HVILEPERIODER
Download vores omfattende rapporter for at se en oversigt over kørsels- og 
hvileperioder pr. dag, pr. skift eller i løbet af en valgt tidsperiode.

ANALYSE: OVERBLIK OVER DAGLIGE AKTIVITETER
Med et enkelt blik kan du få et overblik over chaufførernes aktiviteter (kørselstid, hviletid 
eller arbejdstid) i løbet af en valgt tidsperiode. 

ARKIV
Alle fartskriverdata opbevares sikkert i vores datacenter i mindst to år.2 

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Med et ekstra abonnement kan du nyde godt af alle ovenstående funktioner plus: 

BEDRE PLAN FOR AUTOMATISERET DOWNLOAD
• Planlagt download af data til køretøjsenhed hver 7. dag.  
• Planlagt download af kørekortsdata hver dag.

RESTERENDE KØRSELSTIDER   
• Præcis daglig og ugentlig kørselstid med henblik på afsendelse og planlægning.
• Meddelelser om lovovertrædelser i realtid.

1 Tilgængelig i de fleste lande.
2 Arkiverede data er tilgængelige i længere perioder, hvor lovgivningen kræver det.


