Infolab. Efektivní IT řešení

www.tachospeed.cz

Nabídka řešení

• Obsluha digitálních a analogových tachografů.
• Evidence a vyhodnocení pracovní doby řidičů.
• Kontrolní sestavy přestupků a pokuty v zahraničí.
• Vyúčtování cestovních náhrad a cestovních nákladů.
• Přehledná vizualizace přestupků v pracovní době řidičů.
• Sestava průměrné spotřeby paliva.
• Archivace aktivit řidičů.
• Nabídka prodeje zařízení.

www.tachospeed.cz
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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Řízení dopravy může
být jednodušší
Každá dopravní firma, která používá tachografy (analogové a také digitální), je povinná
pravidelně stahovat a archivovat data z kotoučků a/nebo karet řidičů. V zájmu dopravních firem
je neustálá kontrola řidičů s cílem dodržovat zákonem stanovenou dobu řízení. V případě
zjištěného porušení nese sankce a náklady s tím spojené zaměstnavatel.
Jak se účinně zabezpečit před placením pokut a sankcí
za řidiče při jejich překročení norem pracovní doby a odpočinku?
Odpověď máte ve vlastních rukou. Nabídka programu Tachospeed , který minimalizuje riziko
placení sankcí a pokut. Je výsledkem s dopravními inspektoráty.
Řízení dopravy může být lehčí, než si myslíte. Stačí, že využijete znalosti a zkušenosti
profesionálů, kteří věnovali množství času tomu, abyste mohli jednoduše a efektivně využívat
výsledky jejich práce. To je přece nejdůležitější!

Zajímavost: Firma Infolab – výrobce Tachospeed, TachoPORT a tachoPORT.net – má ve svém portfoliu mnoho
jiných, efektivních systémových řešení, které pomáhají řídit procesy ve firmách a organizacích. Podívejte se na
www.tachospeed.cz/reference, a zjistěte kolika firmám jsme již pomohli.
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CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

Všechno je jen
otázkou času
Nařízení 561/2006 ukládá dopravcům povinnost kontroly a archivování dat týkajících se pracovní
doby řidičů. Analýza a vyhodnocení doby jízdy, odpočinků a přestávek bez vhodného software
je práce, která vyžaduje příliš mnoho času. Zároveň si je třeba uvědomit, že nedodržování
těchno povinností vede k vysokým sankcím a pokutám.
Tachospeed je nejefektivnější a nejúspornější způsob, jak rychle vyhodnotit pracovní dobu
řidičů ve shodě s normami a zákony. Zajišťuje roli vnitřního auditora, který zobrazí všechny
informace zaznamenané na kotoučcích a digitálních tachografech ve formě přehledných
grafů, kontrolních sestav a sestav přestupků, a také mnoha jiných, které usnadňují řízení
dopravní
firmy.
Možnost snadné a bezpečné archivace dat z kotoučků zajišťuje efektivní způsob dodržování zákonů. Díky spolupráci s modulem tachoPORT,
Tachospeed analyzuje a archivuje data z karet řidičů z digitálních
tachografů.
Cenovou kalkulaci softwarového vybavení vám zpracujeme na míru.
Navštivte webovou stránku www.tachospeed.cz/kalkulace, vyplňte jednoduchý formulář a kalkulace přesně podle vašich požadavků vám přijde
emailem.

detaily na www.tachospeed.cz

Tachospeed - vybrané funkce:
• přestupky v pracovní době řidičů;
• vyúčtování diet a cestovních náhrad;
• sestava průměrné spotřeby paliva;
• připomínky;
• možnost síťové práce;
• kontrolní sestavy;
• plná shoda s 561/2006;
• evidence pracovní doby.
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Analogové tachografy

Kontrolní sestava

• Archivace kotoučků.
• Editace uložených kotoučků.
• Vyhodnocení zaznemaných
kilometrů z kotoučku.

• Kontrola doby jízdy, přestávek,
odpčinku podle kontrolních
orgánů.
• Sazebník pokut v zahraničí.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ / AKTUALIZACE

Digitální tachograf
bez záhad
Každá firma, která používá digitální tachografy, má
povinnost pravidelně stahovat a archivovat data. Data
uložená na kartě řidiče musí být archivována co 28 dní
a data z tachografu co 3 měsíce.
Mnoho firem má problém s bezpečným archivováním
dat a spolehlivostí programů určených k archivaci.
Tachospeed díky integraci s modulem tachoPORT, splňuje všechny požadavky kontrolních orgánů.
Modul tachoPORT kontroluje shodu digitálních podpisů a umožňuje bezpečnou archivaci a vyhodnocení dat
ze souborů .esm a .ddd.

Aktualizace
Při používání našich řešení máte jistotu, že Vaše sestavy a grafy budou vždy ve shodě se zákonem a evropskými normami. Neustále sledujeme změny předpisů a je-li je to zapotřebí, vzápětí
vydáváme aktualizace pro programy. Můžete sami aktualizovat zakoupené programy. Stačí
navštívit stránku www.tachospeed.cz a v sekci „Aktualizace“ jednoduše stáhnout aktualizaci
– a to až po dobu jednoho roku ZDARMA! Na našich stránkách jsou také všechny návody,
které Vám pomohou jednoduše a rychle aktualizovat programy.

Jednoduchá a rychlá
obsluha karet řidičů

Archivace dat a evidence pracovní doby

Shoda se zákony
a normami EU a ČR

Akce: Uživatelé Tachospeed mají první rok používání programu garanci ročního přístupu k aktualizacím zcela
zdarma. Po tomto období je možnost zakoupení přístupu k aktualizacím a to za pouhých 20% aktualní ceny
programu.
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ZAŘÍZENÍ PRO EVIDENCI PRACOVNÍ DOBY ŘIDIČŮ

Ceník zařízení
SMART CARD

Canon LiDE

čtečka karet řidičů

USB skener

Kotoučky.............................. ne
Stahování z tachografu....... ne
Stahování karet řidičů......... ano

Kotoučky.............................. ano
Stahování z tachografu....... ne
Stahování karet řidičů......... ne

1 199 Kč

TACHODRIVE 2
univerzální čtečka

Kotoučky..............................
Stahování z tachografu......
Stahování karet řidičů........

ne
ano
ano**

8 990 Kč

2 199 Kč

TACHODRIVE PLUS
USB klíč

Kotoučky............................. ne
Stahování z tachografu..... ano
Stahování karet řidičů........ ano*

5 990 Kč

* data z karty řidiče je nutno odečíst ve vozidle prostřednictvím digitálního tachografu
** mobilní zařízení s integrovanou čtečkou karet řidičů

Zajímavost: Tachospeed a tachoPORT byly již oceněny v zahraničí a jsou dostupné v 8 jazycích: polském,
anglickém, rumunském, bulharském, ukrajinském, českém, portugalském a španělském.
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Kontakt:
TACHOSPEED.CZ
tel.: (+420) 605 541 351

Kontakt:
Email:
tel.: (+420)
605 541 351
kancelar@tachospeed.cz

Email:
Korespondeční
adresa:
kancelar@tachospeed.cz
Tachospeed
Náměstí
Svaté Trojice
381/4
Korespondeční
adresa:
746 01 Tachospeed
Opava - Předměstí
Česká
republika
Náměstí
Svaté
Trojice 381/4
746 01 Opava
Více
Českáinformací:
republika
www.tachospeed.cz

Více informací:
www.tachospeed.cz

Informace v nabídce jsou vlastnictvím Infolab P. Narloch, jsou důvěrné a nemůžou být přistupňovány třetím stranám bez písemného souhlasu Infolab. Materiály nemůžou být kopírovány ani přenášeny na jiných médiích bez souhlasu Infolab P. Narloch.

