
Technische kenmerkenTechnische kenmerkenTechnische kenmerkenTechnische kenmerken 

• Intern flashgeheugen 

• TFT-kleurendisplay (57mm x 44mm) 

• Automatische bestuurderskaartlezer 

• Robuuste kunststof behuizing 

• Afmetingen: H:220mm, B: 160mm, D: 40mm 

• 12 volt voeding, bevestigingsmateriaal en 

ethernetkabel meegeleverd 

• Intern GPRS-modem of TCP/IP netwerkmo-

dule 

• Online firmware updates 

• Montage met verborgen bevestigingspunten 

• Eén jaar garantie  

 

Kaart- en tachodata uploaden  
vanaf elke locatie! 
Het uitlezen van het voertuig en de bestuurders-

kaart kan een hele uitdaging blijken te 
zijn. Op de thuisbasis, maar ook als de 
chauffeurs en voertuigen zich in het 
hele land of daarbuiten bevinden. De 
digipostpro lost dit op. 
 

Simpel in gebruik. 
De digipostpro kan aan de muur worden 
gemonteerd met behulp van het meege-
leverde bevestigingsmateriaal en wordt 
geconfigureerd geleverd. Plug en play. 
 

De digipostpro communiceer met een 
centrale server via internet. Voor alleen 
opslag en doorzenden van de bestan-
den naar uw eigen server is dat digicen-
tralweb (DCweb) en voor opslag en 
analyse is dat IDHA-online. Verzenden 
gebeurt met behulp van state of the art 
beveiligingsmethoden. 
 

digivu - downloadkey 

De digipostpro  wordt geleverd met z´n 
eigen speciale downloadkey, de digivu. 
De digivu is één van de snelste keys op 
de markt. Eenvoudig in gebruik en zeer 
eenvoudig in te stellen.  
 

EU-rijtijdenregels ingebouwd 

Het scherm toont de voortgang van het uploaden 
en informeert desgewenst alle recente overtredin-
gen.  

Duidelijke display 

De ingebouwde display geeft nuttige feedback 

tijdens elke fase van het upload-proces.  
 

Toepassingen digipostpro 

Voor grote organisaties met netwerk is er een 
LAN-versie. De digipostpro GPRS/3G werd ont-
worpen voor filialen en/of locaties met beperkte 
IT-infrastructuur. De digipostpro kan volledig 
standalone gebruikt worden. Chauffeurs hebben 
permanent toegang en kunnen zonder gedoe hun 
gegevens uploaden.  
 

Datamanagement 
Volledig beheerde webservice via IDHA-online. 
De bestanden worden automatisch geüpload 
naar deze webapplicatie voor zeer uitgebreide 
analyse op o.a. rij- en arbeidstijden.   
Zie www.tacho.nu.  
 

 

Digipostpro II Digipostpro II Digipostpro II Digipostpro II     
    centraliseer uw digitachdatacentraliseer uw digitachdatacentraliseer uw digitachdatacentraliseer uw digitachdata    

Handelskade 76 

2288 BG Rijswijk 

Tel.: 070 - 4154661 

 

E-mail: info@tacho.nu 

 


