
ENKLARE 
EFTERLEVNAD

WEBFLEET Tachograph Manager är den pålitliga allt-i-ett-lösningen för att ladda ner, 

analysera och arkivera dina färdskrivardata. Efterlevnad på ett enkelt sätt. 

WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT ENKELT FÖLJA FÖRORDNINGARNA    

FÖRDELAR

EFTERLEVNAD PÅ ETT ENKELT SÄTT 
• Minimera den administrativa bördan med automatisk fjärrnedladdning.
•  Missa aldrig en förordningsdeadline genom att hantera flera deadlines på en och  

samma plats (utgångna förarkort, nedladdning av fordonsenhetsdata/förarkortsdata).
• Styrk efterlevnaden med våra utförliga rapporter för och ta inspektionerna med ro.
•  Analysera och förbättra förarnas prestationer gentemot förordningarna med våra 

infopaneler och rapporter.
•  Med Tachograph Manager Plus: Följ förordningarna om körtid utan att kontakta föraren, 

få meddelanden om sociala överträdelser i god tid för att minska påverkan från böter.

SPARA KOSTNADER OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN  
• Färre störningsmoment i fordonsschemat så att förarna kan köra.
• Kapa den administrativa bördan och spara på personalen.
• Analysera och få anpassade rapporter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.
•  Med Tachograph Manager Plus: Få information om återstående körtider i realtid för 

effektivare användning.

ÖKA DATASÄKERHETEN 
• Vi hanterar ditt företagskort åt dig på ett säkert datacenter.
•  Ingen lokal infrastruktur behövs för att lagra data, eftersom allt hanteras av 

Webfleet Solutions.
• Data lagras enligt GDPR.
• Radera inställningar för användarkontroll och -åtkomst.



ENKLARE 
EFTERLEVNAD

FUNKTIONER

FJÄRRNERLADDNING
WEBFLEET Tachograph Manager laddar automatiskt ned förarkortsdata och 
fordonsenhetsdata för att göra efterlevnaden enklare.

MANUELL NEDLADDNING
Importera nedladdade filer manuellt till Tachograph Manager från fordon som saknar funktioner 
för fjärrnerladdning. Ger omfattande och fullständiga vagnparksanalyser av hela vagnparken.

TACHO GRADE
Utvärdera dina förare med Tacho Grade för att jämföra antalet trafikförseelser under 
körning eller rast per körd sträcka.

ANALYS: RAPPORT ÖVER SOCIALA ÖVERTRÄDELSER 
Få insyn i sociala överträdelser med allvarlighetsgrad och tillhörande böter.1

ANALYS: DAGLIG KÖRTID OCH VILOPERIODER
Ladda ned våra heltäckande rapporter och få en översikt över körtid och viloperioder 
per kalenderdag, per skift, eller under en utvald tidsperiod.

ANALYS: VISNING AV DAGLIGA AKTIVITETER
En snabb inblick i dina förares aktiviteter (körtid, vilotid och arbetstider) under en 
utvald tidsperiod. 

ARKIV
Alla färdskrivardata lagras tryggt i vårt datacenter i minst två år.2 

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Med ett ytterligare abonnemang kan du dra nytta av allt ovanstående och även:

UTÖKAT SCHEMA FÖR AUTOMATISKA NEDLADDNINGAR
• Schemalagd nedladdning av fordonsenhetsdata var sjunde dag.
• Schemalagd nedladdning av förarkortsdata varje dag.

ÅTERSTÅENDE KÖRTIDER
• Exakt daglig och veckovis återstående körtid för spontana utskick och planerad schemaläggning.
• Meddelanden om sociala överträdelser i realtid.

1  Tillgängligt i de flesta länder.
2 Arkiverade data från längre perioder är tillgängliga i de fall lokal lagstiftning kräver det.


