
WEBFLEET® Tachograph Manager

Spar tid, omkostninger og stress med 
WEBFLEET Tachograph Manager

WEBFLEET Tachograph Manager er den pålidelige alt-i-

én-løsning til at downloade, analysere og arkivere dine 

fartskriverdata. Det er overholdelse på den nemme måde.  

Fordele
Gør overholdelse enklere med digital fartskriver med 
fjerndownload

• Automatiser downloadintervaller, og overskrid aldrig en deadline 

• Kontroller data mod gældende europæisk og national lovgivning

• Opbevar data i vores sikre datacenter

Spar omkostninger, øg produktiviteten 

• Hjælp chauffører med at gemme kilometertal og øge tiden hos kunder  

• Hjælp kontormedarbejdere med at spare tid via fjerndownload af data 

• Udvid oversigten over flåden for at undgå bøder 

Bevar kontrollen 

•  Sæt stikket i og download - du behøver ingen it-afdeling for at få løsningen 
op at køre 

• Intet behov for yderligere it-infrastruktur eller vedligeholdelse

• Punkt-til-punkt-godkendelsesprocedure for datatransmission

Beskyt dine data 

• Virksomhedskort gemmes i et sikre datacenter

• Fuld sikkerhedskopiering 

• Ryd indstillinger for brugeradministration og adgangsindstillinger
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Funktioner 
Fjerndownload
WEBFLEET Tachograph Manager downloader automatisk førerkortets data (hver 
uge) og køretøjets data (hver måned) for at gøre overholdelse lettere og spare 
omkostninger og tid.

Manuel download
Upload manuelt downloadede filer fra de køretøjer, der ikke understøtter 
fjerndownload, for at få en omfattende analyse af flåden.  

Deadline-manager
Se, hvornår du skal forny førerkort og indhente fartskriverdata, både for 
køretøjer med manuel upload og fjerndownload. Overskrid aldrig en deadline, 
reducer bøder og bevar effektiviteten.

Analyse: Rapport over lovovertrædelser
Få indsigt i lovovertrædelser herunder omfanget af hver enkelt overtrædelse og 
tilhørende bøder per land (Tyskland, Danmark, Italien). 

Analyse: Daglig køretid og hviletid
Download vores omfattende rapporter i PDF- eller CSV-format for at se, hvad 
hver enkelt chauffør foretager sig per kalenderdag eller per skift over en udvalgt 
periode.

Analyse: Visning af daglige aktiviteter
Log på dette dashboard for at få et samlet overblik over dine chaufførers 
tilgængelighed, køretid, hviletid og mere over en udvalgt periode.

Arkiv
Alle fartskriverdata opbevares sikkert i vores sikre datacenter i to år. 
Autoriserede brugere kan søge efter chauffører eller køretøjer og spore 
aktiviteter.
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