




Rij- en rusttijden online
Uitlezen op afstand
Archiveren
Rapportages maken

Dé oplossing
in databeheer rondom
de digitale tachograaf
Bij het uitlezen van de tacho-data (remote download) is de bedrijfskaart
niet nodig in het voertuig, maar blijft daar waar de hij hoort: in uw kantoor!

Alles onder controle

Met BonView Tacho kunnen transport-, logistiek-, expeditiebedrijven en touringcar-operators hun wagenpark efficiënt beheren en coördineren.
BonView Tacho is een voordelige, webbased totaaloplossing voor het gehele datamanagement van digitale tachografen.
BonView Tacho staat voor veilige evaluatie en archivering van bestuurders- en voertuigadministratie,
online inzage van rij- en rusttijden en automatische
download van gegevens - waar u ook bent.
De vier versies van BonView Tacho zijn gemaakt voor
de specifieke behoeften van onze klanten:
 BonView Tacho BASIC
 BonView Tacho LIVE
 BonView Tacho REMOTE
 BonView Tacho REMOTE only
BonView Tacho BASIC maakt het mogelijk bestuurders- en voertuigdata van de digitale tachograaf uit
te lezen en te archiveren. U kunt scorekaarten en
rapportages samenstellen uit de data. De data is te
exporteren in CSV- of PDF-formaat. Het ingebouwde
planbord herinnert u tijdig aan het uitlezen van de
data.

BonView Tacho LIVE biedt de mogelijkheid realtime
de actuele rij- en rusttijden te bekijken. Er wordt direct
inzicht gegeven in het resterende budget voor rij- en
rusttijd voor de bestuurder en de bijrijder. Op kantoor worden waarschuwingen en overtredingen (bijvoorbeeld: rijtijd- en snelheidsovertredingen) op het
scherm getoond. Ook worden de actuele en historische voerttuiggegevens zoals locatie, kilmoeterstand,
snelheid en voertuigstatus getoond. En: met BonView
Tacho MOBILE kunt u de actuele data zelfs op uw
smartphone bekijken.
BonView Tacho REMOTE maakt het mogelijk de beveiligde bestuurders- en voertuigdata uit te lezen. De
gegevens worden direct gecommuniceerd van het
voertuig naar kantoor middels GPRS. Het voertuig
hoeft hiervoor niet terug naar de zaak te komen: het
is voldoende als de bedrijfskaart zich op kantoor in de
kaartlezer bevindt.

Voordelen
in één oogopslag

Geïntegreerde webapplicatie met:
 Actuele rij- en rusttijden
 Download van bestuurders- en voertuigdata
 Evalueren en archiveren van alle gegevens
Rij- en rusttijden van alle bestuurders realtime en op
één plek te zien
Weergave van resterende rijtijd
(max. 90-uur-regel uit het Rijtijdenbesluit)
Met uitgebreide rapportages voldoet u aan de
wettelijke verplichtingen
BonView Tacho REMOTE only biedt de mogelijkheid om beveiligde bestuurders- en voertuigdata per
e-mail beschikbaar te stellen en deze te kunnen importeren in een ander aanwezig archiveringssysteem.

Permanent volgen van de locatie van het voertuig
Bedrijfskaart blijft op kantoor bij remote download
Boetes vermijden door voortijdig herkennen van
mogelijke overtredingen
Geen extra ritten voor het uitlezen van bestuurdersen voertuigdata
Analyse van het snelheidsprofiel
Geen installatie van software noodzakelijk
Alle functionaliteit direct beschikbaar in de browser
Dataopslag volgens de wettelijke normen gedurende
24 maanden in een beveiligd datacentrum
Data altijd beschikbaar (24 uur, 7 dagen per week)
Voordelig - vanaf 5,00 euro netto per voertuig per
maand
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Archiveren en analyseren van bestuurdersdata (scorekaarten)







Archiveren en analyseren van voertuigdata







Data exporteren in CSV- of PDF-formaat







Tijdige herinnering aan het uitvoeren van de volgende upload







Tonen van actuele rij- en rusttijden





Realtime weergave van het resterende budget aan rijtijd





Realtime weergave van activiteiten van de bestuurder





Realtime weergave van de snelheid





Realtime weergave van waarschuwingen





Realtime weergave van overtredingen





LIVE-informatie 14 dagen lang beschikbaar





Weergave van de locatie van voertuigen op de kaart





REMOTE only

Functionaliteit



Ondersteuning van Remote Download





Beveiligde bestuurders- en voertuigdata beschikbaar per e-mail





Beveiligde data (.DDD-formaat)





















Noodzakelijke hardware
Standaard digitale tachograaf (versie 1.2)





Tachograaf met Remote Download-functie (v.a. versie 1.3)





Downloadkey / OPTAC



Kaartlezer



Voertuigbox inclusief toebehoren



Locatie van de bedrijfskaart
In de tachograaf



In de kaartlezer (op kantoor)
Inhoud van het service-abonnement
Gebruik van het webportaal voor archiveren en rapportage





Ondersteuning van Remote Download
Weergave van de locatie van voertuigen op de kaart




Beveiligde bestuurders- en voertuigdata beschikbaar per e-mail
Communicatiekosten gedekt voor heel Europa*
















*Niet in Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Kosovo (Mobitel Slovenia, Monaco Telecom), Macedonië, Moldavië en Turkije.

