
Интеграция с TIS-Web®

Посетете www.frotcom.com за повече информация

Вече може да сваляте тахографските файлове от автомобилите на Вашата флота автоматично и мигновенно да ги
споделяте с VDO’s TIS-Web®, където ще се анализират, а отчетите ще се изпращат до Вас, без усилия!

Как Ви помагаме

Ползи
Дръжте всички тахографски файлове под контрол
Данните от тахографа трябва да се съхраняват за период от
една година и да се правят резервни копия. Ще имате
всички тахографски файлове, изпратени автоматично до TIS-
Web® за анализ и архивиране. С Frotcom и VDO можете да
сте сигурни, че всички файлове се съхраняват и пазят
безопасно.

Анализиране на тахографски файлове от всяко едно място
Тъй като TIS-Web® е "cloud" базирано решение, Вие ще
можете да анализирате данни отвсякъде, включително
чрез използването на приложение за смартфон.

Автоматичен трансфер и анализ на Вашите тахографски файлове.

Имате ли вече акаунт в TIS-Web®, който 
използвате за съхранение и анализ на 
тахографските файлове? Чудесно, Frotcom 
вече може да сваля файловете от Вашите 
автомобили и да съхранява копията във 
Вашия TIS-Web® акаунт. Все още нямата TIS-
Web® акаунт? Няма проблем, ние ще го 
създадем за Вас. Сега можете да се 
възползвате от партньорството между 
Frotcom и TIS-Web®, за да Ви помогнем да 
държите всички тахографски файлове под
контрол.

Frotcom автоматично ще разпознае когато има нов свален
тахографски файл (от автомобила или шофьора). След 
което веднага ще изпрати копие от този файл във Вашия 
TIS-Web® акаунт, където ще можете да го анализирате.

Всеки път, когато Frotcom открие наличието на нов DDD 
файл, изтеглен от автомобила, ще провери и дали Вашият 
акаунт има активирана услуга за прехвърляне на копия от 
файловете към TIS-Web®. В такъв случай копие от 
изтегления файл автоматично ще бъде изпратено до 
сървърите на Вашия TIS-Web® акаунт.

Интеграцията на Frotcom с TIS-Web® Ви помага за:

1. Предоставяне на наличните времена за шофиране в реално 
време (във Frotcom). 
2. Автоматичното сваляне на тахографски файлове, без 
значение къде се намират Вашите автомобили в момента. 
3. Загубата на излишно време с ръчното сваляне и изпращане 
на файловете за анализ.
4. Осигуряване на съответствие с Регламент EC-561 и 
съответните национални директиви, като се изпълнят 
законовите изисквания за архивиране на тахографските данни.
5. Сигурността, че няма пропуснат свален файл.
6.  Разглеждането на Вашите тахографски файлове в TIS-Web®, 
където можете безопасно и ефективно да управлявате 
периодите на шофиране, почивка и оставащо време на 
шофиране.

Проверете спазването на регулаторните изисквания с едно
натисканена бутон
Интерфейсът на TIS-Web® е изключително лесен за 
използване. Ще можете да проверите дали всички 
необходими изтегляния са извършени, да анализирате данни 
в множество измерения чрез набор от инструменти, 
включително графики, известия и други. Най-важното е, че 
редовни отчети за анализи се генерират автоматично, така че 
можете да предприемете бързи действия (например работно 
време на водача и нарушения.)

Пазете информацията в безопасност
Достъпът до информация се контролира винаги в 
съответствие с политиката на Вашата компания, като 
предоставяте достъп само на хората, които имат това право.



Как работи

След като решите да свържете Frotcom с TIS-Web®, процеса 
става доста опростен.

Първо се свържете с Нас, за да активираме връзката между 
Вашите Frotcom и TIS-Web® акаунти.

Ако все още нямате TIS-Web® акаунт, нямам проблем, ние ще 
създадем такъв за Вас.

Ще имате възможност да изберете за кои автомобили да се 
изпълнява услугата за прехвърляне на файлове. Най-вероятно 
това ще са всички автомобили с активна опция за тахограф.

След като настройката приключи, Frotcom постоянно ще следи 
за нови изтеглени тахографски файлове (файловете от 
автомобилите и шофьорите). След като Frotcom изтегли нов 
файл от тахографа на автомобила, копие от него ще бъде 
изпратено до Вашия TIS-Web® акаунт.

Друго копие от файла също се пази във Frotcom, както до сега.
Когато пожелаете, може да се впишете в вашия TIS-Web® 
акаунт и анализираите Вашите файлове. Използвайте уеб 
базираното приложение или мобилното приложение. Също 
така, може да получавате анализите на Вашия email на равни 
интервали.

Основни фунцкии

• Автоматично сваляне и съхранение на тахографски файлове
(DDD файлове от автомобил и шофьор)
• Пълен анализ на DDD файлове в TIS-Web®
• WEB и API интерфейси
• DTCO 4.0 ready (смарт тахографи)

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ
ЗА ВАШАТА ФИРМА.
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• Дистанционно сваляне на данни от тахограф
• Автоматична идентификация на шофьора

• Наблюдениенавременатанашофиране
• Анализстиланашофиране
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„С добавянето на TIS-Web® към Frotcom, ние покрихме всички наши нужди
по отношение на контрола и анализа на тахографските файлове. “

Интелегентен тахограф от Continental

• Интегрирананавигация
• Управлениенаработнатасила

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


