JEDNODUŠŠÍ
DODRŽOVÁNÍ
PŘEDPISŮ

WEBFLEET
TachoSHARE
MODUL VZDÁLENÉHO STAHOVÁNÍ A ARCHIVACE INFORMACÍ, SE
KTERÝM BUDETE MÍT KONTROLU NAD SVÝMI DATY Z TACHOGRAFŮ
Funkce WEBFLEET TachoShare je modul vzdáleného stahování dat z tachografů vozidel na
cestách, které také nabízí připojení k softwaru pro analýzu třetích stran. Získáte plnou kontrolu
nad používáním a sdílením svých dat pomocí zabezpečeného a dostupného archivu.

Výhody
ZJEDNODUŠENÉ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
• Minimalizujte administrativní a časovou zátěž automatickým vzdáleným stahováním.
• M ůžete jednoduše zjistit, kteří řidiči a vozy mají stažené aktuální nástroje, a vyhnout se tak
pokutám.
•A
 plikace TachoShare Plus vám pomůže: dodržovat předpisy týkající se doby řízení bez potřeby
kontaktovat řidiče a získávat upozornění o porušení předpisů pro snížení důsledků pokut.
UŠETŘETE NÁKLADY, ZVYŠTE PRODUKTIVITU
• V rozpisu vozidla bude méně přerušení, díky čemuž řidiči stráví více času řízením.
• Ušetřete lidské zdroje vyloučením administrativních povinností.
•D
 íky aplikaci TachoShare Plus: získáte přístup k informacím o zbývající době řízení v reálném
čase pro zvýšení využití.
ZVYŠTE ZABEZPEČENÍ DAT
• Staráme se o vaši firemní kartu, uchovávanou v zabezpečeném datovém centru.
• Datový hosting nevyžaduje žádné místní infrastruktury, vše zajistí firma Webfleet Solutions
• Data jsou uchovávána v souladu s nařízením GDPR.
• Transparentní správa uživatelů a přístupových práv

INTEGRACE BEZ VELKÝCH NARUŠENÍ
• Není nutné měnit svého stávajícího dodavatele služby analýzy tachografu.
• Data jsou odesílána přímo do aplikací pro analýzu třetích stran* za účelem zlepšení procesu.

JEDNODUŠŠÍ
DODRŽOVÁNÍ
PŘEDPISŮ
Funkce
Automatické vzdálené stahování a ARCHIVACE
Automaticky stahuje údaje z karty řidiče a z jednotky ve vozidle na zabezpečené servery
Webfleet Solutions, kde jsou tato data archivována po dobu minimálně 2 let** pro snazší plnění
zákonných předpisů.
Sdílení informací s dodavateli analýzy tachografu třetích stran
Sdílejte data se svým stávajícím dodavatelem analýzy třetí strany* podle potřeby.
Přehled o stavu stahování oproti plánu
Jasný přehled vás vždy informuje o nejnovějších právních požadavcích.
Ruční žádost o data z vozidla / karty řidiče
Poskytuje volnost v případě, že si uživatel chce vyžádat data mimo naplánovanou dobu.
Aplikace TachoShare pro Windows
Užitečný nástroj, který automaticky stahuje vaše data tachografu uložená v archivu služby
WEBFLEET do místního počítače se systémem Windows.

TachoShare Plus
S dodatečným předplatným můžete využívat všech výše uvedených výhod, k nimž přibude:
• ČASTĚJŠÍ AUTOMATICKÉ STAHOVÁNÍ
Stahování dat z vozidla každých 7 dní.
  Stahování dat z karty řidiče každý den.

• ZBÝVAJÍCÍ DOBY ŘÍZENÍ
· Přesná zbývající denní a týdenní doba řízení pro účelovou expedici a plánování.
  Upozornění na porušení předpisů v reálném čase.

* Rozhraní API je k dispozici třetím stranám za účelem začlenění jejich služeb.
** Archivace dat po delší období je dostupná, pokud to místní legislativa vyžaduje.
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• ČASTO UŽÍVANÁ DATA
  Umožňuje využít dodatečné funkce v platformě třetí strany
  Povinné pro některé systémy dodržování předpisů
  Zjednodušuje správu při použití dat pro účely kalkulace mzdy

