
Integracija v VDO Fleet
Avtomatičen prenos in analiza vaših taho datotek

Zdaj lahko Frotcom samodejno prenese  datotek tahografa vaše flote in jih takoj posredujete 
VDO Fleet, kjer jih boste lahko analizirali ter imeli vsa poročila o njih.

Ali že imate račun VDO Fleet, ki ga uporabljate za 

shranjevanje in analizo datotek tahografa? Super, 

Frotcom lahko prenese datoteke iz vaših vozil in shrani 

kopijo v svoj račun VDO Fleet.

Še vedno nimate računa VDO Fleet? Brez problema, 

ustvarili ga bomo za vas.

Zdaj lahko izkoristite partnerstvo Frotcom in VDO 

Fleet, s pomočjo katerega imate lahko vse taho 

datoteke pod nadzorom.

Prednosti

Vse taho datoteke imejte pod nadzorom
Vse taho datoteke shranjujte pod nadzorom. Podatki tahografa 
morajo biti shranjeni za obdobje enega leta in urejene varnostne 
kopije. Vse taho datoteke bodo samodejno poslane v VDO Fleet 
za analizo in arhiviranje. S Frotcom in VDO lahko zagotovite, da 
so vse datoteke varno shranjene.

Analizirajte taho datoteke od koder koli
Ker je VDO Fleet rešitev v oblaku, boste lahko analizirali 
podatke od koder koli, tudi s pomočjo aplikacije za pametne 
telefone.

S pritiskom na gumb preverite skladnost z regulativnimi 
zahtevami
VDO Fleet je vmesnik izjemno enostaven za uporabo. Z nizom 
orodij, vključno z grafi, opozorili in drugimi, boste lahko 
preverili, ali so bili opravljeni vsi potrebni prenosi, analizirali 
podatke v več dimenzijah. Najpomembneje je, da se redna 
poročila o analizah samodejno ustvarijo, tako da lahko takoj 
ukrepate (npr. Delovni čas voznika in kršitve).

Imejte podatje na varnem
Dostop do informacij je vedno nadzorovan v skladu s politiko 
vašega podjetja, tako da se omogoči dostop samo ljudem v 
vašem podjetju, ki imajo pravico do tega.

Kako pomagamo

Frotcom samodejno prepozna, ko je bila z vozila prenesena 
nova taho datoteka (vozilo ali voznik). Nato bo kopijo te 
datoteke takoj poslal na vaš račun VDO Fleet, kjer jo boste 
lahko analizirali.

Vsakič, ko Frotcom zazna prisotnost nove datoteke DDD, 
prenešene iz vozila, preveri, ali je vaš račun aktiviral storitev 
prenosa na VDO Fleet. V tem primeru bo kopija prenesene 
datoteke samodejno poslana strežnikom VDO Fleet na vaš 
račun.

1. Zagotavljanje razpoložljivih časov vožnje v realnem času 
(znotraj Frotcoma)

2. Avtomatsko nalagate taho datoteke, kjer koli so vaša vozila
3. Izogibanje težav ročnemu prenosu in pošiljanju datotek v 

analizo
4. Zagotavljanje skladnosti z uredbo EC-561 in ustreznimi 

nacionalnimi direktivami z izpolnjevanjem zakonskih zahtev 
za arhiviranje taho podatkov.

5. Prepričajte se, da nobena datoteka ni v zaostanku
6. Omogočam vam, da pregledate svoje taho datoteke v VDO 

Fleet, kjer lahko varno in učinkovito upravljate čas vožnje in 
počitka ter preostali čas vožnje.

Frotcomova integracija s VDO Fleet vam pomaga:

Za dodatne informacije obiščite www.frotcom.com



Z dodajanjem VDO Fleet v Frotcom smo pokrili vse naše potrebe v smislu 

nadzora in analize taho datotek.

Glavne funkcije

Druge povezane funkcije, ki vas bodo morda zanimale
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• Samodejno prepoznavanje voznika

• Analiza vedenja med vožnjo

• Oddaljen prenos podatkov iz tahografa

• Samodejni prenos in shranjevanje datotek tacho (datoteke DDD 
vozila in voznikov)

• Celovita analiza datotek DDD v VDO Fleet

• Web in App vmesnik

• DTCO 4.0 pripravljen (pametni tahografi)

• Upravljanje delovne sile

• Integrirana navigacija

• Spremljanje voznih časov

Najprej prosite svojega pooblaščenega ponudnika Frotcom, da 
aktivira povezavo med vašim računom Frotcom in računom 
VDO Fleet.

Če še vedno nimate računa VDO Fleet, vam ga lahko brez težav 
ustvarimo.

Izbrali boste lahko, za katera vozila se bo izvajala storitev 
prenosa datotek. Običajno bodo to vsa vozila s možnistjo 
dalinskega prenosa tahografa.

Ko je namestitev končana, bo Frotcom stalno spremljal novo 
prenesene taho datoteke (datoteke vozil in voznikov). Takoj ko 
Frotcom naloži novo datoteko s tahografa vozila, bo kopija 
datoteke poslana na vaš račun VDO Fleet.

Še ena kopija datoteke se tako kot običajno hrani v Frotcomu.
Kadar koli želite, se lahko prijavite v svoj račun VDO Fleet in 
analizirate datoteke. Uporabite spletni vmesnik ali aplikacijo za 
pametne telefone. Ali pa redno delajte analize, ki vam jo 
pošljemo po e-pošti.

Kako deluje

Ko se vaše podjetje odloči povezati Frotcom s VDO Fleet, je to 
preprost postopek.

Frotcom 
podatkovni center

VDO Fleet
podatkovni center

Analitika
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DDD datoteke

Inteligentni tahograf podjetja Continental

INTELIGENTEN
FLEET MANAGEMENT
ZA VAŠE PODJETJE.


