CONFORMIDADE
SIMPLIFICADA
WEBFLEET
TachoShare
MÓDULO DE DOWNLOAD REMOTO E ARQUIVO QUE LHE
PERMITE CONTROLAR OS DADOS DO TACÓGRAFO
O WEBFLEET TachoShare é um módulo de download remoto que efetua o download de dados do
tacógrafo dos veículos na estrada e oferece conetividade a software de análise de terceiros. Obtenha
controlo completo sob a forma como utiliza os dados e com quem os partilha através de um arquivo
seguro e acessível.

Vantagens
A CONFORMIDADE NUNCA FOI TÃO FÁCIL
• Minimize as complicações administrativas e o tempo gasto através do download remoto
automático
• Veja facilmente quais os veículos e condutores que têm os downloads em dia para evitar multas
• Com o TachoShare Plus: garanta a conformidade com os regulamentos relativos ao tempo de
condução sem contactar o condutor e receba notificações em tempo real de infrações sociais
para reduzir o impacto de multas
POUPE DINHEIRO E MELHORE A PRODUTIVIDADE
• A programação do seu veículo sofre menos interrupções ao manter os condutores na estrada
• Poupe recursos humanos ao eliminar as tarefas administrativas
•C
 om o TachoShare Plus: obtenha acesso em tempo real às informações do tempo de condução
restante para uma maior utilização
MELHORE A SEGURANÇA DOS DADOS
• Fazemos a gestão do seu Cartão da empresa por si, guardando-o num centro de dados seguro
• Não é necessária nenhuma infraestrutura local para alojar os dados, pois é tudo gerido pela
Webfleet Solutions
• Os dados são armazenados em conformidade com o RGPD
• Definições precisas de controlo de utilizadores e direitos de acesso
INTEGRAÇÃO COM POUCAS PERTURBAÇÕES
• Não precisa de mudar o seu atual fornecedor de análises do tacógrafo
• Os dados são enviados diretamente para aplicações de análise de terceiros*, de forma a
melhorar o seu processo

CONFORMIDADE
SIMPLIFICADA
Características
Download remoto e ARQUIVO automáticos
Descarrega automaticamente os dados do cartão do condutor e da unidade do veículo para os
servidores seguros da Webfleet Solutions onde fica arquivado por dois anos no mínimo**, para
uma conformidade mais fácil.
Partilha de informações com fornecedores externos de análises do
tacógrafo
Partilhe informações com o seu fornecedor externo de análises conforme considerar mais
adequado*.
Visão geral do estado do download em comparação com a programação
Mantenha-se sempre informado e atualizado em relação aos seus requisitos legais através de
uma visão clara.
Pedido manual para aceder aos dados da unidade do veículo/cartão de
condutor
Oferece liberdade caso o utilizador pretenda consultar dados fora da programação já
especificada.
Aplicação TachoShare para Windows
Uma ferramenta prática que ajuda a efetuar o download automático dos dados do tacógrafo
armazenados no arquivo WEBFLEET para o seu computador Windows local.

TachoShare Plus
Com uma subscrição adicional, pode beneficiar de todas as funcionalidades acima e ainda de:

• DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA
· Permite funcionalidades adicionais em plataformas externas
· Necessário para alguns sistemas de conformidade
· Simplifica as operações onde os dados são utilizados para cálculos de remuneração
• TEMPOS DE CONDUÇÃO RESTANTES
· Tempo de condução restante diário e semanal exato para programação e expedição ad-hoc
· Notificações em tempo real sobre infrações sociais.

* API disponível para a integração dos serviços de fornecedores externos.
** Estão disponíveis períodos mais longos de dados arquivados em locais onde a legislação local o exige.

06092019_TachoShare_ds_PT

• AUMENTO DA FREQUÊNCIA DO AGENDAMENTO AUTOMÁTICO DE DOWNLOAD
· Programação a cada 7 dias de dados da unidade do veículo  
· Programação diária dos dados do Cartão de condutor

