VEREENVOUDIGDE
NALEVING
WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
ALLES WAT U NODIG HEBT OM PROBLEEMLOOS TE BLIJVEN VOLDOEN
AAN DE WET- EN REGELGEVING
De WEBFLEET Tachograph Manager is de betrouwbare alles-in-éénoplossing waarmee u
uw tachograafgegevens kunt downloaden, analyseren en archiveren.

VOORDELEN
VEREENVOUDIGDE NALEVING
•M
 inimaliseer administratieve rompslomp en tijd die wordt besteed aan automatisch
downloaden op afstand.
•M
 is nooit een deadline met betrekking tot het naleven van wet- en regelgeving door meerdere
deadlines (het verlopen van de bestuurderskaart, gegevens van het voertuigsysteem/downloads
van de bestuurderskaart) op één plek te beheren.
•T
 oon aan dat u aan de vereisten voldoet met onze uitgebreide rapporten voor zorgeloze inspecties.
•A
 nalyseer en verbeter de prestaties van uw chauffeurs met betrekking tot naleving met onze
dashboards en rapporten.
•M
 et Tachograph Manager Plus: helpt u om te blijven voldoen aan de richtlijnen voor de rijen rusttijden zonder contact op te nemen met de chauffeur en informeert u op tijd omtrent
overtredingen om boetes te vermijden.
VERMINDER KOSTEN, VERHOOG PRODUCTIVITEIT
•D
 oor minder onderbrekingen in uw voertuigschema kunnen uw chauffeurs op de weg blijven.
• Bespaar op personeelskosten door administratieve taken te verminderen.
• Analyseer en ontvang aangepaste rapporten om sneller slimmere beslissingen te maken.
•M
 et Tachograph Manager Plus: krijg toegang tot realtime informatie over resterende rijtijden
voor een hogere bezetting.
GEGEVENSBEVEILIGING VERBETEREN
• Wij beheren uw bedrijfskaart voor u en bewaren deze in een beveiligd datacenter.
•E
 r is geen lokale infrastructuur nodig om data te hosten. Webfleet Solutions neemt het
volledige beheer voor zijn rekening.
• Gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met AVG.
• Duidelijke bedienings- en toegangsinstellingen voor gebruikers.

VEREENVOUDIGDE
NALEVING
FUNCTIES
REMOTE DOWNLOAD
WEBFLEET Tachograph Manager downloadt automatisch de gegevens van de bestuurderskaart
en het voertuigsysteem om eenvoudiger te kunnen voldoen aan de regelgeving.
HANDMATIG DOWNLOADEN
Importeer gedownloade bestanden handmatig in Tachograph Manager vanuit voertuigen zonder
remote downloadfunctie. Biedt een uitgebreide, volledige analyse van uw gehele wagenpark.
TACHO GRADE
Gebruik Tacho Grade om uw bestuurders en het aantal rij- en rustovertredingen per
afstand te vergelijken.
ANALYSE: RAPPORT INZAKE SOCIALE WETGEVING
Krijg inzicht in sociale overtredingen, inclusief de ernst van de overtredingen en
bijbehorende boetes.1
ANALYSE: DAGELIJKSE RIJ- EN RUSTIJDEN
Download onze uitgebreide rapporten voor een overzicht van de rij- en rustijden per dag,
per dienst of over een gekozen periode.
ANALYSE: OVERZICHT VAN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN
Zie in één oogopslag de activiteiten van uw chauffeurs (rij-, rust- of werktijd), voor een
gekozen periode.
ARCHIVEREN
Alle tachograafgegevens worden minimaal twee jaar lang 2 veilig opgeslagen in ons datacenter.

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Met een extra abonnement kunt u profiteren van alle bovenstaande functies plus:
GEAUTOMATISEERD DOWNLOADSCHEMA MET MEERDERE DOWNLOADS
• De gegevens van het voertuigsysteem worden elke 7 dagen gedownload.
• Gegevens van de bestuurderskaart worden elke dag gedownload.
RESTERENDE RIJTIJDEN
• Nauwkeurige dagelijkse en wekelijkse resterende rijtijden voor ad-hoc-opdrachten en -planning.
• Realtime meldingen van sociale overtredingen.
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Beschikbaar in de meeste landen.
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Langere perioden van gearchiveerde gegevens zijn beschikbaar wanneer de lokale wetgeving dit voorschrijft.

