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КакВи помагаме

ВЕвропа, фирмите притежаващи тежкотоварни автомобили, 
имат задължението даизтеглят данните от тахографската
карта нашофьора и от твърдата памет на тахографа на всяко
превозно средство, след което да ги съхраняват за най-малко
една година, задаможеда сепредоставят на контролните
органи при поискване.

Сопцията заДистанционно сваляне на данни от тахографа вече
е възможно да изтегляте данните от тахографа, включително от
твърдата памет на тахографа иот тахографската карта на
шофьора, без да енеобходимо да напускате офиса и
посещавате всеки един автомобил поотделно, афайловете се
съхраняват вцентъра за данни наFrotcom.

Ползи

Намалени разходи / По-бързо ипо-евтино
Планиране иизтегляне на тахографски файлове без да се
налага да се изпраща човек до всяко превозно средство, което
изисква персонал или подизпълнители, както и съответните
разходи.

Безопасност и сигурност
Сигурност при сваляне на данните от превозното средство във
Frotcom, в съответствие с наредбите на ЕС.

Намалено време напрестой и увеличена продуктивност
Увеличете готовността на Вашия автопарк благодарение на
това, чене трябва да държите превозните си средства
паркирани, докато събирате файлове.

Дистанционно сваляне на данни от тахограф
Изтегляйте файлове от тахографа, без да напускате офиса си.

Модулът Дистанционно сваляне на данни от тахограф на Frotcom Ви позволява да изтеглите 

файловете на тахографа от Вашия офис, без да е необходимо да напускате офиса и посещавате 

всеки автомобил поотделно.

Губите много време в събиране на данни 

от тахографските карти на 

шофьорите и от твърдата памет на 

тахографа за всеки един тежкотоварен 

автомобил в автопарка на Вашата 

фирма. Време е Вашата фирма да 

намери по-лесен начин да прави това.

Използвайки същата технология е възможна иавтоматична
идентификация на водача, чрез разчитане на номера от картата
нашофьора, която е поставена в тахографа. ТоващеВи спести
необходимостта от инсталиране на допълнителни системи за
идентификация нашофьора.



Как работи

Основни функции

• Автоматично изтегляненафайлове от тахографа
• Автоматично изтегляненафайлове от тахографската карта нашофьора
• Автоматична идентификация нашофьор
• Предварително зададен график за изтегляне на данни от тахографа и

картата нашофьора

Други свързани функции, които могат да Ви
заинтригуват
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• Автоматична идентификация нашофьора
• Анализ на стила нашофиране
• Наблюдение навремената зашофиране

Фирмената тахографска карта сепоставя вмалък карточетец, 
свързан с компютър вофиса нафирмата.

Вавтомобила тахографът е свързан сGPS устройство на
Frotcom.

Конфигурайрате Frotcom автоматично да изтегля файловеот
тахографа иот картата нашофьора спрямо определен график. 
За данните от тахографа иот картата нашофьора можеда се
зададе различна периодичност.

В зададеното време Frotcom се свързва с тахографа иизисква
изтегляне на данните.

GPS устройството запроследяване получава оторизация да
изтегля данните от тахографа, чрез изтегляне на данните от
фирмената карта.
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Франциско Полонио
Председател наборда надиректорите - Patinter -Португалия

„Много сме доволни от сътрудничеството си столкова призната система за проследяване на
автомобили като Frotcom, която ни позволява да управляваме нашия автопарк по-ефективно и

ефикасно. Щесе радваме да продължимнашето сътрудничество.“

Офиса на фирмата

Фирмен
карточетец

Интернет

Център за данни на FrotcomТахографа в превозното средство

Оторизацията се изпраща до проследяващото устройство, 
което изтегля необходимите данни от тахографа илиот
поставената картанашофьора.

Данните от тахографа или картата нашофьора се записват в
центъра за данни наFrotcom.

След това данните са на Ваше разположение по три начина:

●Автоматично изпращане (по имейл) доВашия офис; 

●Ръчно изтегляне отоператор чрез уеб интерфейса на
Frotcom; или

●Изтеглят се автоматично отприложение за карточетец;

Дистанционно сваляне наданни от тахограф

График засваляненаданните

Сваляненаданните от тахографа

Заявка заудостоверяване

Упълномощаване

Качваненаданните

Сваляненаданните

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТМЕНИДЖМЪНТ
ЗА ВАШАТАФИРМА.

бул. Кукленско шосе 28 Р | 4000 Пловдив, България
тел. 0 700 45 145, +359 32 398 964 

факс: +359 32 539 029 | info@bg.frotcom.com


