
ZGODNOŚĆ  
Z PRZEPISAMI

WEBFLEET Tachograph Manager to niezawodne, wszechstronne rozwiązanie 

umożliwiające pobieranie, analizę i archiwizację danych z tachografu. To także prostszy 

sposób na zachowanie zgodności z przepisami.

WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBA, BY ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI    

KORZYŚCI

PROSTY SPOSÓB NA ZACHOWANIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI  
• Minimalizuj problemy administracyjne dzięki automatycznemu zdalnemu pobieraniu.
•  Nie przegap terminów związanych z wymogami, zarządzając wieloma terminami 

(ważności kart kierowców, pobierania danych pojazdu / karty kierowcy) w jednym miejscu.
•  Potwierdź zgodność z wymogami prawnymi dzięki dogłębnym raportom pozwalającym 

przejść inspekcje bez zmartwień.
• Analizuj i podnoś wydajność kierowców dzięki dashboardom i raportom.
•  Tachograph Manager 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 użycia pojazdów to lepsze wykorzystanie czasu 

kierowców w drodze.
• Oszczędzaj zasoby ludzkie, redukując obowiązki administracyjne.
•  Wykonuj analizy i otrzymuj spersonalizowane raporty, dzięki którym szybciej podejmiesz 

lepsze decyzje.
•  Tachograph Manager 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.



ZGODNOŚĆ  
Z PRZEPISAMI

FUNKCJE

ZDALNE POBIERANIE
Usługa WEBFLEET Tachograph Manager pobiera dane karty kierowcy oraz dane pojazdu 
automatycznie, co pozwala w prosty sposób zachować zgodność z przepisami.

RĘCZNE POBIERANIE
Do usługi Tachograph Manager można zaimportować ręcznie pobrane pliki z urządzeń bez 
funkcji zdalnego pobierania. Umożliwia to wykonywanie pełnej analizy całej floty pojazdów.

TACHO GRADE
Porównaj wyniki osiągane przez kierowców, korzystając z funkcji Tacho Grade, która 
umożliwia zestawienie liczby naruszeń przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu 
odpoczynku w stosunku do przejechanego dystansu.

ANALIZA: RAPORT O NARUSZENIACH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
Uzyskaj szczegółowe informacje na temat naruszeń zasad obowiązujących w krajach, w 
których prowadzisz działalność, wraz z informacjami o wadze każdego naruszenia oraz 
powiązanymi grzywnami.1

ANALIZA: CODZIENNE DANE O CZASIE JAZDY I PRZERWACH
Pobierz obszerne raporty, aby uzyskać informacje o czasie jazdy i odpoczynku, 
podzielone na określone dni, zmiany i okresy.

ANALIZA: WIDOK CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI
Możliwość szybkiego sprawdzania czytelnie przedstawionych danych o aktywności 
kierowców (czasie jazdy, odpoczynku i pracy) w wybranym okresie.

ARCHIWIZACJA DANYCH
Wszystkie dane tachografu są bezpiecznie przechowywane przez co najmniej dwa lata w 
naszym centrum danych.2 

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Dzięki dodatkowej subskrypcji masz dostęp do wszystkich powyższych funkcji, a także:

POWIĘKSZONY HARMONOGRAM AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA
• Pobieranie danych z urządzenia zaplanowane co 7 dni.
• Pobieranie danych z karty kierowcy zaplanowane codziennie.

POZOSTAŁE CZASY JAZDY
•  Dokładne informacje o pozostałym czasie jazdy w skali dnia lub tygodnia umożliwiają ocenę możliwości 

realizacji dodatkowej wysyłki i dostaw.
• Powiadomienia o naruszeniach obowiązujących zasad w czasie rzeczywistym.

1 Dostępne w większości krajów.
2 Tam gdzie wymagają tego przepisy lokalne, dane są przechowywane przez dłuższy okres.


