
  
BEHEER  

EN  
ANALYSE  
DIGITACH 

  
  

  

UPLOAD VANAF DE BOORDCOMPUTER?  

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

 

VERWERKING EN ANALYSE VAN DIGITACHBESTANDEN GEDOWNLOAD  
VIA O.A. DEZE SYSTEMEN : 



TACHO.NU bv 
Postbus 1111 

2280 CC Rijswijk 
Tel.: 070 - 4154661 
Fax: 070 - 3070938 

E-mail: info@tacho.nu 

Beheer digitachBeheer digitachBeheer digitachBeheer digitach    
Komen uw digitach-
bestanden ook bin-
nen in een map op 
de server en kunt u 
er verder weinig 
mee? 
 
Ze kunnen vanuit die 
map of vaak “recht-
streeks” vanaf de 
boordcomputer wor-
den geüpload naar 
IDHA-online. Onze 
cloudapplicatie voor 
beheer en analyse 
van tachobestanden.  
 
Inmiddels hebben we 
duizenden chauffeurs 
en voertuigen in de 
cloud.  
 
Meer weten over  
IDHA-online?  
 
Check www.tacho.nu 
Maak daar een gratis 
proefaccount aan. 
 
 
 
 
 
 
 

Uitleeshardware: 
 
Is dit nog niet het mo-
ment om in (nieuwe 
boordcomputers te in-
vesteren? Dan heb-
ben we voor u de af-
gebeelde systemen 
van Tachosys voor 
(draadloze) upload 
naar IDHA-online.  
 
Prijzen hardware : zie webshop. 
Prijzen IDHA-online : BEL of MAIL!! 

Digivu+ 

kaartlezer met  
downloadkey 

Digiblu 

Android bluetooth  
downloadkey 

Rechtstreekse upload vanuit 
het voertuig naar IDHA-online! 
 
Volledig geïntegreerde koppe-
ling met Dynafleet van Volvo 
Trucks en Fleetboard van 
Mercedes Benz. Ook met de 
boordcomputers van Scania 
en MAN.  

Digifobpro 

Downloadunit volgens 
laatste techniek 



digipostpro  
uitleesterminal LAN of WAN incl. 

digidl   
draadloos via WIFI, WAN of LAN. 
Nu ook met tracking en/of FMS!! 

Nieuw in IDHA in 2018/2019: 

• Weergave locatie Smarttacho 

• Geautomatiseerde inbreukrapporten via 
mail naar chauffeurs 

• Directe melding overtredingen naar opera-
tor via mail 

• Check op bedrijfskaartlock 

• EU arbeidstijden 

• Zwaarte overtredingen 

• Notities invoeren  

• Controle landwissel 

• Check op handmatige invoer rust 

• Uitleesstatus in procenten 



• Automatische upload van 
uw digitach-data vanaf 
Fleetboard (Mercedes 
Benz) en Dynafleet (Volvo) 
boordcomputers. 

• Geen investeringen in hard- 
en software 

• Geen opstartkosten 
• Geen jaarlijkse kosten 
• Geen verplichte abonne-

mentsduur 
• Lage prijs per chauffeur 
• Eén gebruiker én upload 

alle voertuigen gratis 
• Kosten op basis van het 

aantal actieve chauffeurs 
en extra gebruikers per 
kwartaal 

• Eigen inlog voor chauffeurs 
• Onbeperkt aantal chauf-

feurs, voertuigen, locaties 
en gebruikers 

• Opslag bestanden 2 jaar op 
secure servers  

• Lokale back-up van bestan-
den mogelijk 

• Updates in daltijden 
• Facturering per kwartaal 

achteraf 
• Altijd razendsnel de juiste 

rijtijden- en activiteitsrap-
porten in PDF of Excel 

• Altijd de laatste versie  
• Gratis helpdesk en online 

assistentie  
 
IDHA-online werkt veelal in 
combinatie met eerder aan-
geschafte hardware van vele 
merken. 
 
Vraag een offerte aan. 
 
 

Waarom IDHA-online? 

Voor upload naar IDHA-online kunnen ook de onderstaande producten worden gebruikt: 

Digifob II: kaartlezer en analyzer 
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IDHA-online gratis tes-

ten? Ga naar 

www.tacho.nu.  

DIGIVU downloadkey Digicard DigiTRK: tracking andere voertuigen 


