
Nemt og hurtigt
Internetbaseret hosting, analyse og 
 rapportering af digitale data fra førerkort 
og tachografer. 

Rapporter
Automatisk overtrædelsesrapportering 
direkte til din og chaufførens mailboks. 

Påmindelser
SMS service, der husker dine  
chauffører på downloadfristerne.

Information

Systemet kan bruges af alle virksomheder, der 
har lastbiler eller busser og som er monteret 
med det digitale kontrolapparat (tachografen).

Alle data opbevares i et professionelt hosting
center, hvor der tages lovpligtig backup af 
alle data. 

Enklere kan det ikke gøres:  
Ingen installation, ingen kurser, simpel upload, 
opbevaring og rapportering på tachograffiler.
 
Tacho Online håndterer data fra alle førerkort 
og tachografer uanset mærke og  opbevarer 
data til du skal bruge dem. 

Tacho Online sender SMS til chaufføren, når 
førerkortet skal downloades og giver  
virksomhedsadministratoren besked, hvis 
 fristen  overskrides.

Tacho Online inkluderer:
Datahosting, data backup, overtrædelses
rapportering, SMS og email service mm.

             TungVognsSpecialisten ApS
Tlf.: 71 90 71 91

Email: tvs@tungvogn.dk

Tacho Online sikrer at alle dine køre og 
 hviletidsdata er til  rådighed.

Overtrædelsesrapporteringen giver dig og dine 
chauffører et hurtigt  overblik over om I over
holder køre og  hviletidsreglerne.

Du har altid mulighed for at trække rapporter på 
chauffører eller køretøjer, og derved kontrollere 
for overtrædel ser af køre og  hviletidsreglerne. 
Det er hurtigt og nemt, og kræver kun en 
 computer med internetadgang.

Har du brug for rådgivning, er det nemt for TVS 
at analysere dine data.

Se mere på

www.tachoonline.dk

Har du spørgsmål eller brug for hjælp,  
så kontakt os.



Tacho Online - Markedets nemmeste tachograf system

Introduktion

Tacho Online er et brugervenligt internet
baseret ITsystem til indsamling og hosting 
af digitale data fra førerkort og Tachografer.  
Systemet analyserer og rapporterer på 
data fra førerkortet for køre og hviletids
overtædelser.

Chauffør- og Køretøjsoversigt

Med Tacho Online kan du nemt admini
strere både chauffører og køretøjer. Opret 
f.eks. køretøjer eller chauffører med et 
 enkelt klik.

Ugentlig Oversigtsmail

Du får automatisk tilsendt en ugentlig 
oversigtsmail, der nemt og overskueligt 
viser dig overskredne samt kommende 
tids frister f.eks. downloadfrister.

Oversigt over overskredne tidsfrister mm.

Oversigt over chauffører og deres information.

Nem og enkel upload af tachograffiler.

Styring af Tidsfrister

Med Tacho Online har du også mulighed 
for at administrere andre tidsfrister på f.eks. 
virksomheds, chauffør og køretøjsniveau. 
Eksempelvis udløb af vognmandstilladelser, 
udløb af ADRbevis, kraneftersyn eller lign.

Afdelinger og Profil

I Tacho Online har du mulighed for at 
tilpasse virksomhedens profil. Du kan bl.a. 
uploade dit eget firma logo,  opdele pro
filen i forskellige afdelinger samt admini
strere hvilke personer og køretøjer, der 
hører til i hvilken afdeling.

Nem og enkel at tage i brug

Det er nemt og enkelt at tage Tacho  Online 
i brug. På hjemmesiden finder du små 
 videoer, der viser hvordan systemet fun
gere, og hvordan det skal bruges.


