Smart Transport

Co-Driver Services

Remote Tacho Download
Automatiser processen med ekstern download af fartskriverfilerne, og
overhold lettere reglerne.
Flådeejere er i henhold til lokale
bestemmelser forpligtet til at lagre
fartskriverdata og kontrollere, om de
overholder reglerne for chaufførernes
arbejdstid. Med vores løsning til
fjernoverførsel af fartskriverdata
kan du automatisere processen med
at downloade dine køretøjers og
chaufførers fartskriverfiler. Det er ikke
længere tidskrævende og begrænsende
regelmæssigt at skulle downloade og
arkivere DDD-filer. Processen er helt
automatisk, og du behøver ikke at
immobilisere dine køretøjer.

Når handshake har fundet sted, og
identifikationen er blevet verificeret, vil
den indbyggede computer hente dataene
og sende dem til vores server. Filerne
downloades automatisk og regelmæssigt.
Filerne sendes til vores server hver 24 timer.
Overførslen udløses af, at den indbyggede
computer registrerer et førerkort i
fartskriveren, som ikke er blevet kopieret
i 24 timer. De indsamlede filer kan sendes
til en lokal lagerfacilitet (FTP), men du kan
også bruge vores sky til sikker lagring og
analyse af filerne (valgfrit). Der er også
integrationsmuligheder for eksterne lagerog analysetjenester.

Hvordan fungerer fjernoverførsel af
fartskriverdata?
Dit firmakort hostes på AddSecure og
fjernforbindes med fartskriveren via en
kortlæser og vores indbyggede computer.

For a safer and smarter world

I vores kontorprogram kan status overvåges
på tre måder:
Ikke-registrerede kort: Viser alle ikke-registrerede førerkort
Downloadstatus for køretøj: angiver, om RTD
er aktiveret, og de sidste filer, der er downloadet

Opfølgning på udviklingen for download af
fartskriverfiler
I vores webprogram kan du overvåge status
for downloadprocessen for køretøjer og
chauffører og identificere ikke-tilknyttede
kort.

Downloadstatus for førerkort: viser brugeroplysninger og de senest hentede filer.

Vigtige funktioner
Download data fra fartskriveren eksternt og
på farten

Fordele
Problemfri ekstern og automatisk download
og arkivering af fartskriverfilerne

Firmakort hostet af AddSecure med 24
timers tilgængelighed

Ingen tidskrævende manuel kopiering af
tacho filer

Sørg for, at hver fil downloades på det rette
tidspunkt via vores overvågningsdashboard

Undgå immobilisering af køretøjer

Gør det nemt at overholde reglerne

Gør arbejdet nemmere for dine medarbejdere med oplysninger med et enkelt klik
eller i én visning

Identificer køretøjer, der mangler

Sæt din lid til AddSecure til hosting af dit
firmakort
Påkrævet udstyr*
Roadbox fra AddSecure: der kræves en indbygget computer til denne tjeneste
Effektiv overvågning af downloadprocesser via
vores kontorprogram.

Fartskriver kompatibel med fjernkopiering/
download (Dette kræver en fartskriver, der
kan kommunikere. Kontakt din salgschef for
at få flere oplysninger.)
Firmakort hostet hos AddSecure
* Yderligere oplysninger kan findes i produktdatabladene.
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Arbejdsgangen for download fra fjernfartskriveren.

