digifobpro
nieuwe generatie
snel en efficiënt
Baanbrekend: Lezing kaart en voertuig met
de allernieuwste technologie.

Postbus 1111
2280 CC Rijswijk
Tel.: 070 - 4154661
Fax: 070 - 3070938
E-mail: info@tacho.nu

Kaartdata op scherm:
• Laatste activiteit, volgende dagelijkse rust,
recente dienst, vorige dagelijkse rust,
weeksamenvatting.
• Overtredingen
• Tijdoverlappingen
• Gebruikte voertuigen
• Ruwe gegevens activiteiten

Voertuigdata op scherm:
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Hoge snelheden
Snelheidsspoor
Stroomonderbrekingen
Rijden zonder kaart
Storingen in tachograaf
Sensorstoringen
Ruwe gegevens activiteiten
Inbrengen en uitnemen kaart
Bijzondere voorwaarden, plaatsen en gegevens kalibratie
• Laatste download en bedrijfsvergrendeling
Opslag:
•
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•
•
•
•
•
•
•

Exc

Kleurenscherm
Druktoetsen voor eenvoudige bediening
USB-aansluiting, ook voor opladen
Gedetailleerde grafische rapportage
Bluetooth™ connectiviteit voor Android
Robuust met rubberen bumper

Het interne geheugen van het apparaat is opgedeeld: 1GB voor 4000 tachograafbestanden en 3GB voor andere gebruikersopslag.

UPLOAD NAAR IDHA-ONLINE
De chauffeurs- en voertuigbestanden worden met
digiconnect™ op een PC of via Bluetooth en
Android rechtstreeks geüpload naar het cloudpakket IDHA-online. Voor uitgebreide analyse en rapportage van alle belangrijke activiteiten en overtredingen waarmee een logistiek ondernemer te maken kan krijgen.
Test IDHA-online gratis! Maak een testaccount aan
via www.tacho.nu.

Combideal :
Bij aanschaf digifobpro vier maanden gratis upload naar IDHA-online. Daarna: zie
prijslijst of vraag prijsopgaaf aan.

Specificaties digifobpro:
• Kleurenscherm
• USB-verbinding ook voor opladen
• Grafische rapportage
• Bluetooth ™ voor Android
• 1 GB voor ong. 4.000 tachograafbestanden
• 3 GB intern flashgeheugen
• Voertuig downloadkabel
• PC kabel via USB
• Oplaadbare (lithium-polymeer)
voeding
• Upgrade firmware mogelijk
• Kleurendisplay (B: 45mm x H:
60mm)
• Automatische kaartlezing
• Zes bedieningsknoppen
• Auto power down
• Robuuste kunststof behuizing
• Afneembare rubberen bumper
• Afm.: H: 115mm, B: 75mm, D:
20mm
• Digiconnect, software voor configuratie onder Windows ™

Nieuw in IDHA-online in 2019:

• Geautomatiseerde

overtredingrapporten via mail naar chauffeurs

• Controle correcte company lock
• Check op Veerboot/trein en OUT
• EU arbeidstijden
• Zwaarte overtredingen
• Notities invoeren
• Controle landwissel
• Check op handmatige invoer rust
• Uitleesstatus in procenten
• Rapport kilometrage voertuigen

