Alle oplossingen
voor de

digitale tachograaf

One stop shopping voor logistieke dienstverleners:

Downloadtools en cloudsoftware
&

Tacho.nu BV - Handelskade 76 - 2288 BG Rijswijk
Tel.: 070 - 4154661
E-mail: info@tacho.nu

De tacho in 2019
Vier oplossingen voor klein en groot

1

Voor iedereen

€ 29
5,00
Exc
l. 21
% BT
W

Digifobpro. Baanbrekend: Lezing kaart en
voertuig met de allernieuwste technologie.
Bijzonderheden:
• Kleurenscherm
• Druktoetsen voor eenvoudige bediening

• USB-aansluiting, ook
•
•

voor opladen
Gedetailleerde grafische
rapportage
Bluetooth™ connectiviteit voor Android
Met rubberen bumper
Optie: WIFI-module

•
•
Toont o.a:
• Laatste activiteit,
• Volgende dagrust,
• Recente dienst,
• Vorige dagelijkse rust
• Weeksamenvatting.
• Overtredingen
• Gebruikte voertuigen

2

Voor groot

Van

€ 80 a f
0,00
Exc
l. 21
% BT
W

DIGIPOSTPRO:
Kaart- en tachograafgegevens lezen op
elke locatie! Met gratis snelle digivu
downloadkey.
Wordt geleverd in een
GPRS-versie (met SIM) of
LAN-versie. Aan de wand
te monteren en wordt geconfigureerd en wel geleverd.
Datamanagement:
 DC-WEB: Gegevens
worden vanaf dit platvorm geforward naar
uw server
 IDHA-online: De bestanden worden automatisch geüpload naar
deze applicatie voor
uitgebreide analyse.

3

Draadloos

Van

€ 37 a f
5,00
Exc
l. 21
% BT
W

DIGIDL: Automatiseert het hele proces!
Met digidl in uw voertuigen kunt u het downloaden automatiseren. De
bedrijfskaart zit permanent
in ons digicardhotel.
Digidl kan nu downloaden
en de bestanden zenden
via GPRS of uw bedrijfsWIFI.
De bestanden worden
automatisch geüpload
naar DC-web voor 2 jaar
opslag of onze cloud
IDHA-online voor opslag
en uitgebreide analyse.
Digidl: Nu ook met o,a,
tracking en/of FMS.

Handelskade 76
2288 BG Rijswijk
Tel.: 070 - 4154661
Fax: 070 - 3070938
E-mail: info@tacho.nu

4

Tracking andere
voertuigen

Van

€ 24 a f
0,00
Exc
l. 21
% BT
W

digiTRK: Tracking
In andere voertuigen.
Is ontworpen als een eenvoudig trackingapparaat
voor bestelwagens en
auto’s die niet zijn uitgerust met een tachograaf.
DigiTRK maakt verbinding
met een digicentralserver
waar alle apparaten worden gemonitored. Digicentral beheert alle GPSgegevens en eventuele
eigen gegevens en stuurt
deze realtime door naar
o.a. DCweb.
DigiTRK wordt zo geïntegreerd in dezelfde omgeving als de draadloze digidl. Met dezelfde kaart.

Bel ons op 070-4154661 of ga naar de webshop: www.tacho.nu

De tacho in 2019
Vier oplossingen voor chauffeur, klein en zzp

5

Voor de chauffeur

6

Voor de ZZP’er

7

Voor de éénpitter

Handelskade 76
2288 BG Rijswijk
Tel.: 070 - 4154661
Fax: 070 - 3070938
E-mail: info@tacho.nu

8

Voor de smartphonefreak

Van

€ 18

nu v 5,00
oor:

€ 62
,5 0
Excl.
21%

BTW

DIGIFOB II: Bekijk de
gegevens van de bestuurderskaart direct
op het schermpje.
Maar óók in wettelijk
formaat uitlezen en
opslaan via een PC!
Om hem als USBkaartlezer te kunnen gebruiken kan via
www.digifob.com de gratis
software digiconnect worden gedownload.
Een USB-kabel wordt
meegeleverd.

€ 70
,0 0
Excl.
21%

BTW

DIGICARD: Snelle bestuurderskaartlezer.
Lokale kaartlezing
De software digiconnect
zorgt voor communicatie
tussen PC en Digicard.
Op een lokale PC de bestuurderskaarten uitlezen
en de bestanden opslaan in
een map. Vanuit deze map
worden de bestanden desgewenst zonder tussenkomst geüpload naar IDHAonline, voor uitgebreide
analyse.

Bestanden kunnen automatisch worden geüpload
naar onze webapplicatie
IDHA-online.
Noot: De digiconnect software biedt
géén analysemogelijkheden.



Noot: De digiconnect software biedt géén
analysemogelijkheden.

€ 12
0,00
Exc
€ 18
5,00
Exc

l. 21
% BT
W

l. 21
% BT
W

DIGIVU-4 (USB): Leest
de tachograaf uit en
via de tachograaf ook
de bestuurderskaart.
Met de meegeleverde software digiconnect kunt u
instellen welke gegevens
van de digitach u nodig
heeft.
Via USB worden alle gegevens geplaatst in een map
op de harde schijf. De gegevens kunnen ook automatisch worden geüpload
naar onze webapplicatie
IDHA-online.

DIGIBLU: Realtime rijen rustgegevens zien
en bovendien de kaartgegevens én tachograaf downloaden op
een Android smartphone of tablet.
Daarna mailen naar de
zaak of automatisch uploaden voor analyse naar
IDHA-online!
Gratis apps in PlayStore:
“Digifob voor Android”
houdt alle activiteitswijzigingen in de tachograaf bij en
berekent de benodigde
pauzes. Duidelijke countdown die van kleur verandert (groen, oranje naar
rood) als de verplichte pauze bereikt wordt.

Noot: De digiconnect software biedt géén
analysemogelijkheden.

Bel ons op 070-4154661 of ga naar de webshop: www.tacho.nu

IDHA - ONLINE

Postbus 1111
2280 CC Rijswijk
Tel.: 070 - 4154661
E-mail: info@tacho.nu

• Dé oplossing voor het beheer van gegevens uit de
digitach.
• Een uiterst snelle en gebruiksvriendelijke webservice.
• Ontwikkeld voor zowel
kleine als zeer grote bedrijven.

Nieuw in IDHA in 2018/19
• Weergave locaties smarttacho
• Geautomatiseerde overtredingrapporten via mail naar
chauffeurs
• Directe melding overtredingen via mail naar operator
• Trends in overtredingen
• Check op bedrijfskaartvergrendeling
• EU arbeidstijden
• Zwaarte overtredingen
• Notities invoeren
• Controle landwissel
• Check op handmatige invoer rust
• Uitleesstatus in procenten
• Rapport kilometrage voertuigen

Kijk in onze webshop naar ons uitgebreide gamma uitleesapparatuur

