Automatizované sťahovanie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov

Novinka !

Funkcie plné inovácií

 Automatizované sťahovanie a prenos dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov
 Automatizované sťahovanie a prenos dát cez lokálnu WiFI alebo mobilnú dátovú GPRS sieť
 Automatizované sťahovanie a prenos dát centrálnou podnikovou kartou na strane počítača
 Možnosť sťahovania a prenos dát prostredníctvom RS modulu a zariadení s OS Android
 Sťahovania a prenos dát štandardne cez zadné CAN rozhrania digitálneho tachografu
 Možnosť sťahovania a prenosu dát aj cez predné komunikačné rozhranie pri GSM verzii
 Sťahovania a prenos dát zo všetkých značiek a takmer aj typov digitálnych tachografov
 Minimálna spotreba pri sťahovaní a prenose dát cez mobilnú dátovú GPRS sieť
 Komfortná a časovo nenáročná konfigurácia a inštalácia zariadení do vozidla
 Možnosť ukladanie stiahnutých C a M dát DDD formátu na PC aj FTP server užívateľa
 Možnosť vyhodnotenia dát nadstavbovým WEB programom graficky a tabuľkovo
 Možnosť vyhodnotenia priestupkov, hlásení pre vodičov, dennej a nočnej práce
 Možnosť alternatívnej náhrady kompaktnou čítačkou s vyhodnocovacím programom
Bloková schéma DigiSafe

DigiSafe hardware a software

Kom paktná
m obilná čítačka

GPRS / WiFi m odul

Lokálny / Web
PC program
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Cenník zákazník
DigiSafe Remote
P.č.
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(Prenos dát - tachograf a karta vodiča / možnosť kombinácie s DigiSafe Web)

Počet vozidiel

Mesačné poplatky bez DPH 20%

1

1-25 vozidiel

5,00

2

26-50 vozidiel

4,60

3

51-75 vozidiel

4,20

4

76-100 vozidiel

3,80

5

101 a viac vozidiel

3,40

Príklad: 15 vozidiel x 5,00 = 75,00 EUR mesačne

DigiSafe Hardware a súvisiace služby
P.č.

Názov

Ceny bez DPH 20% (Poznám ky)

1

DigiSafe GPRS

135,00

Sťahov anie a prenos dát cez mobilnú dátovú GSM sieť

2

DigiSafe WiFi

135,00

Sťahov anie a prenos dát cez lokálnu WiFi sieť

3

DigiSafe RS

4

DigiSafe Instal

5

SIM Card

6

Com pany Card

77,00
do 25,00

0,00
dopyt

Sťahov anie a prenos dát smartfónom s OS Android

Montáž GPRS / WiFi / RS modulu do v ozidla
Poplatok za aktiváciu SIM karty
Poplatok za centrálne spravovanie podnikovej karty

Popis
Zariadenia DigiSafe GPRS a WiFi sú určené na automatizované vzdialené sťahovanie a prenos dát z digitálnych tachografov
a kariet vodičov cez mobilnú dátovú, alebo lokálnu WiFi sieť jednou podnikovou kartou na strane počítača, alebo
poskytovateľa služby DigiSafe Remote. Zariadenie DigiSafe RS je určené na sťahovanie a vzdialený prenos dát mobilným
telefónom s OS Android a na to určenou mobilnou aplikáciou (pripravuje sa).

Sťahovanie a prenos dát z digitálnych tachografgov a kariet vodičov nie je limitované počtom sťahovaní okrem spotreby dát
v rámci mobilnej siete. Sťahovanie a prenos dát je plne automatizované. Okrem toho je možné aj na dopyt obsluhou na strane
počítača v rámci programu DigiSafe Remote a v prípade prevedenia DigiSafe GPRS aj zatlačením špeciálneho tlačidla
vodičom vo vozidle. Pri prevedení DigiSafe RS je sťahovanie a prenos dát aktivované zatlačením tlačidla „Download“ v rámci
mobilnej aplikácie.
V prípade prevedenia DigiSafe GPRS je možné sťahovať dáta aj zo starších typov digitálnych tachografov cez čelné rozhranie
za podmienky, že je zasunutá podnikové karta v tachografe. V prípade novších typov digitálnych tachografov, ktoré už
disponujú so zbernicou CAN2 je sťahovanie dát zabezpečené iba jednou centrálnou podnikovou kartou buď na strane
vlastníka karty, alebo na strane poskytovateľa služby DigiSafe Remote. Za centrálne spravovanie podnikovej karty sa hradí
jednorázový poplatok. Pokiaľ zbernica CAN2 nie je aktívna, tak sa musí aktivovať na pracoviskách, ktoré zabezpečujú
overovanie tachografov, pokiaľ disponujú požadovaným diagnostickým vybavením pre danú značku a typ tachografu.
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