SIRIUS TACHOGRAF PRODUKTARK

Tachograf download
på den bekvemme måde
Løsning

> Med en Sirius Tachograf download løsning, kan du nu
slippe for bekymringerne med at få alle dine køretøjers
data indsamlet.
> Sirius sørger selv for automatisk download af data fra dine
køretøjer og chauffører, og opbevarer disse data sikkert og
trygt.
> Du kan via Sirius se dine data filer, og downloade dem hvis
du skal analysere eller videresende dem.
> Sirius Tachograf download af data er den bekvemme
løsning til sikkert trådløst download af masselager- og
førerkortdata samt overførsel af de krypterede data til
computeren på kontoret via GPRS.
> Downloadprocessen styres fra vores servere, så virksomhedskortet behøver ikke på noget tidspunkt at blive sat i
digitale fartskrivere. Fører- og køretøjsdata kan downloades
sikkert i overensstemmelse med de lovmæssige frister for
download og overføres direkte til arkivet.

Fordele

> Download af data foregår automatisk og inden for de
påbudte intervaller. Dette sikrer at de lovmæssige frister
for arkivering overholdes, hvorved man undgår bøder.
> Download af førerkort- og masselagerdata foregår uden at
det er nødvendigt at have virksomhedskortet i køretøjet.
Verificering foregår trådløst.
> Krypteret trådløs dataoverførsel giver større sikkerhed for
chauffører som ikke regelmæssigt kommer tilbage til kontoret, og som hidtil har måttet sende datamedier med posten.

> Spar tid på download af data. Dataene overføres direkte
til computeren på kontoret eller til et downloadarkiv (f.eks.
TIS-Web® eller Tacho Online).
> Med trådløst download har vognmanden hele processen
under centraliseret kontrol.
> Du logger automatisk på Sirius systemet, når du logger
på tachografen og slipper derfor for at skulle logge på via
Dallas nøgler.

Teknisk
Tekniske forhold
> For at kunne downloade dine data, skal din nuværende
tachograf være af en nyere model af typen VDO Siemens.
> Ved at tage printskuffen ud, kan du se hvilket versions
nummer din Tachograf har. Den skal være nyere end
version 1.3a.
> Hvis du har en ældre Tachograf, kan Sirius tilbyde dig en
ny VDO Siemens Tachograf.
Virksomhedskort
Sirius skal have et virksomhedskort fra din virksomhed, for at
kunne downloade dine data.
Montage
Vi anbefaler, at virksomheden selv forestår denne opgave via
de serviceværksteder, der normalt anvendes. Sirius leverer alle
dele til denne installation.
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Med en Sirius Tachograf download løsning, kan du nu slippe for bekymringerne
med at få alle dine køretøjers og chaufførers data indsamlet. Sirius sørger for
automatisk download.
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