
ZGODNOŚĆ
Z PRZEPISAMI

WEBFLEET TachoShare to moduł służący do zdalnego pobierania danych z tachografów pojazdów 

przebywających w trasie. Zapewnia również łączność z oprogramowaniem analitycznym innych firm. 

Pozwala też zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania danych oraz wybrać osoby, 

którym mają być one udostępnione z bezpiecznego, dostępnego archiwum. 

WEBFLEET  
TachoShaRE
MODUŁ ZDALNEGO POBIERANIA I ARCHIWIZACJI, KTÓRY UMOŻLIWIA 
ZARZĄDZANIE DANYMI Z TACHOGRAFÓW 

Korzyści

PROSTY SPOSÓB NA ZACHOWANIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI
•		Minimalizuj	ilość	prac	administracyjnych	dzięki	automatycznemu	zdalnemu	pobieraniu
•		Sprawdzaj,	które	pojazdy	i	kierowcy	mają	już	zdalnie	pobrane	pliki	
•	 Z TachoShare Plus: pomaga zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy 

bez potrzeby kontaktowania się z kierowcą oraz przesyła powiadomienia o naruszeniach 
obowiązujących zasad w celu zmniejszenia ryzyka mandatów

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE I ZWIĘKSZAJ WYDAJNOŚĆ
•		Mniej	zakłóceń	w	harmonogramie	pracy	pojazdów	to	lepsze	wykorzystanie	czasu	kierowców	w	

drodze
•		Oszczędzaj	zasoby	ludzkie,	redukując	czas	poświęcany	na	prace	administracyjne
•  Z TachoShare Plus: uzyskaj w czasie rzeczywistym informacje o pozostałym czasie jazdy, aby 

lepiej go wykorzystać

ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
•		Zarządzamy	Twoją	kartą	przedsiębiorstwa,	przechowując	ją	w	bezpiecznym	centrum	danych	
•	Do	przechowywania	danych	nie	jest	wymagana	żadna	lokalna	infrastruktura,	ponieważ	
  wszystkim zarządza Webfleet Solutions
•		Dane	są	przechowywane	zgodnie	z	RODO
•		Przejrzyste	ustawienia	uprawnień	i	dostępu

INTEGRACJA I OGRANICZENIE ZAKŁÓCEŃ
•		Brak	konieczności	zmiany	dostawcy	usług	analiz	danych	z	tachografów
•		Dane	mogą	być	przesyłane	bezpośrednio	do	aplikacji	analitycznych	innych	firm*
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* Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm. 

** Tam gdzie wymagają tego przepisy lokalne, dane są przechowywane przez dłuższy okres.

TachoShare PluS
Dzięki	dodatkowemu	abonamentowi	masz	dostęp	do	wszystkich	powyższych	funkcji,	a	także:	

•		ROZSZERZONY	HARMONOGRAM	AUTOMATYCZNEGO	POBIERANIA
· Pobieranie danych z urządzenia co 7 dni  
· Pobieranie danych z karty kierowcy codziennie

•		DODATKOWE	FUNKCJONALNOŚCI
·	Możliwość	korzystania	z	dodatkowych	funkcji	na	platformie	innej	firmy
· Uproszczone przeprowadzanie operacji, w których dane są wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia

•		POZOSTAŁE	CZASY	JAZDY   
·		Dokładne	informacje	o	pozostałym	czasie	jazdy	w	skali	dnia	lub	tygodnia,	umożliwiające	realizację	
nieplanowanych  dostaw

· Powiadomienia o naruszeniach obowiązujących zasad w czasie rzeczywistym.

FunKcje
AUTOMATYCZNE	ZDALNE	POBIERANIE	I	ARCHIWIZACJA	 
Automatycznie pobiera dane z karty kierowcy i każdego pojazdu, przesyłając je na bezpieczne 
serwery	Webfleet	Solutions,	gdzie	są	one	archiwizowane	przez	co	najmniej	2	lata**,	co	ułatwia	
zapewnienie zgodności z przepisami

UDOSTęPNIANIE	DANYCH	ZEWNęTRZNYM	DOSTAWCOM	ANALIZUJĄCYM	DANE	Z	
TACHOGRAFóW	 
Zgodnie	z	potrzebami	aktualnej	firmy	wykonującej	te	ananlizy*.	

PRZEGLĄD	STANU	POBIERANIA	DANYCH	W	ODNIESIENIU	DO	WYMAGANYCH	TERMINóW	 
Na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące wymogów prawnych i przejrzysty wgląd w te dane. 

POBRANIE DANYCH NA ŻĄDANIE  
Swoboda dzięki możliwości uzyskania danych poza określonym harmonogramem. 

APLIKACJA	TACHOSHARE	DLA	SYSTEMU	WINDOWS	 
Przydatne narzędzie ułatwiające automatyczne pobieranie danych z tachografów zapisanych w 
archiwum WEBFLEET do lokalnego komputera stacjonarnego z systemem Windows. 


