Postbus 1111
2280 CC Rijswijk
Tel.: 070 - 4154661
Fax: 070 - 3070938
E-mail: info@tacho.nu

Tacho2Safe
Mobiele downloader digitach
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ten binnen een minuut worden uitgelezen. De Tacho2Safe wordt, met de meegeleverde kabel, ook gebruikt voor
het downloaden van het geheugen van de tachograaf zélf. Mede dankzij de eenvoudige wijze
van configureren van wát moet
worden gedownload verloopt dit
proces soepel en vlot.
De
Tacho2Safe is
de opvolger van de
succesvolle TachoSafe.
De Tacho2Safe is dankzij haar
mobiele karakter geschikt voor
alle type wagenparkbeheerders.
Beroepsvervoerders, eigen vervoerders, touringcarondernemers, maar ook voor ZZP’ers
met een eigen voertuig, ZZA’ers
(zelfstandige chauffeurs zonder
auto), uitzendbureaus, noem
maar op.
Dankzij de ingebouwde kaartlezer kunnen de bestuurderskaar-



De software is gebruikersvriendelijk en doelmatig.
Het pakket houdt u op de hoogte
van het naleven van de uitleestermijn. Archiveert overzichtelijk
per chauffeur en voertuig. De
rapporten zijn duidelijk. Of het
nu de gaat om een overzicht van
de activiteiten van de chauffeur
of diens naleven van de rijtijdenvoorschriften.
De prijs is zéér interessant. Een
totaaloplossing voor de prijs van
een downloadkey!

.

Algemene kenmerken

 Melding op display volgende kaart-

 Uitlezen bestuurderskaart (minimaal







1 x per 21 dagen) en download alle
merken digitale tachografen
(minimaal 1 x per 90 dagen)
Verwisselbare of via USB oplaadbare batterij (Ni-MH)
> 500 kaartdownloads op 1 batterij
OLED display, ook goed afleesbaar
in daglicht
Instellen van downloadopties via
display
Opslag 30.000 kaartlezingen

 Importeren van bestanden van de

lezing en voertuigdownload



Softwarekenmerken

 Eenvoudig te gebruiken grafische




interface
Geen jaarlijkse licentiekosten
Gegevensbescherming met gebruikersnaam en wachtwoord
Lezing bestuurderskaart met een
externe kaartlezer






verschillende bekende merken
downloadapparaten
Vier type chauffeursrapporten beschikbaar (overtredingen, werktijden, grafische activiteiten, activiteitsdetails)
Overtredingenrapporten overeenkomstig verordening EU 561/2006.
Taal: keuze uit Nederlands, Engels,
Duits, Frans, Spaans, Portugees,
Italiaans, Turks, Roemeens, Hongaars, Slowaaks etc.

Bestellen?
Bestellen Bel ons op 070-4154661 of ga naar de webshop: www.tacho.nu

