
Webfleet -
Tachograf
manager

Kompletní správa tacho-
grafu a karet řidičů na je-
den klik.

Snižte riziko pos�hu ply-
noucí z vaší odpovědnos�
dle nařízení EU 561/2006,
snižte náklady, čas a prac-
nost. Zrušte administra�-
vu.

► Automa�cké nahraní dat z
tachografu a karet řidičů

► Automa�cká archivace dat
po dobu 2 let

► Analýza dat z vaší kanceláře
nebo z domova

► Nepotřebujete žádnou
vlastní IT infrastrukturu
nebo IT specialistu

► Nepostradatelné u vozidel,
která se vyskytují dlouho v
EU
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Snižte riziko, že porušíte směrnice a budete pokutováni.

Používejte E2E řešení. Zjednodušte si práci a ořezejte náklady.

Vozidla nezajíždějí na firmu, ale vydělávají na zakázkách.

N se vztahuje na všechna vozidla nad 3,5t nebo 9 osob.ařízení EU 561/2006
J karty všech ř ů -ste povinni každých 28 dní stáhnout idič a každé 3 měsíce kom
pletní data z tachografu vozid l, trvá 20 minut až 2 hodiny. Navícvšech e každé
musíte data archivovat minimálně 1 rok. adauložit a Ř firem tuto povinnost
(také vlivem lidského faktoru) neplní 100% a přitom nedodržením tohoto
postupu se dopravce vystavuje možnos�pos�hu a pokutování.

Nástroj Webfleet Tachograf Manager eš ezř í správu tachografu od A do Z b
kompromisu. Stažení dat z karty řidiče, tachografu, jejich archivaci i analýzu,
vše bez „zásahu“ lidské ruky. Řadě dopravců nejenom pomůže snížit riziko
pos�hu, ale zaměstnanci i řidiči se mohou více věnovat přepravám a nemusí
plánovat úkony pro archivaci dat. Navíc vozidlo nezajíždí do firmy, šetří
kilometry a může realizovat další zakázky, což je velmi efek�vní nejenom pro
firmy, které dlouhodobě provozují vozidla v zahraničí.

► NEZAPOMENETE stáhnout data. Systém je zcela automa�cký.

► NECHODÍTE do vozidla. Vozidlo nemusí zajíždět do firmy, ale naopak vy-
dělává přepravami.

► NESPOLÉHÁTE na úkony ŘIDIČE. Řidič nikam svoji kartu nenosí, nevkládá
ani s ní nemanipuluje.

► ARCHIVACE. epotřebujete nebo specialistyN žádnou IT infrastrukturu .
Veškerá data jsou k dispozici přes internet.

► ŽÁDNÁ RUČNÍ PRÁCE. Vše se řídí , pravidelně, bez vašehodálkově
zásahu.

► ANALÝZA. Řešení obsahuje také analýzu dat, výsledky lze exportovat do
PDF nebo CSV.
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Let’s drive business
™


