Remote Download for Digital Tachographs

Problemfri overførsel af fartskriverdata
fra dine køretøjer

Virker med Stoneridge Rev 7.0+
og VDO 1.3+ fartskrivere
(skal understøtte CAN2)

Indsamling af data kan give hovedpine!
Det er et lovkrav at hente data fra både bilens digitale
fartskriver og fra førerkort. Dette er en tidskrævende
proces og kan repræsentere et logistisk mareridt,
når chauffører og køretøjer er spredt
over hele landet.

Automatiserer hele processen
Med digiDL installeret i dit køretøj(er) kan du
sætte en tidsplan for download af både førerkort
og fartskriver. Alt dette håndteres i baggrunden,
og kan overføres direkte til din virksomheds netværk,
eller til en udpeget analyse udbyder.
DigiDL er unik ved at tilbyde en fleksibel WI-FI
konfiguration, som kan arbejde på flere steder.
Den tilbyder fuld fleksibilitet, da køretøjet
kan overføre data fra ethvert sted i Europa, der
understøtter det interne SIM-kort.

Nogle af de tekniske ting
Med DigiDL løsningen opbevarer vi dit
virksomhedskort hos os. Kortet er placeret
permanent i et såkaldt korthotel, så systemet helt
automatisk kan downloade data fra både fartskriver
og chaufførkort.
DigiDL laver en forbindelse via GPRS til internettet
og til dit virksomhedskort, som sidder i vores
korthotel.
Processen godkendes som hvis virksomhedskortet
var i køretøjet. DigiDL kan nu udføre en download
og levere data til en udpeget destination via dit
GPRS-netværket.

Fra køretøj til
kontor eller
til din software
udbyder - helt
automatisk

compliance....driver safety....maximising performance....simplifying processess
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Making remote download easy and affordable

DigiDL passer sig selv, og al opsætning klarer vi.
Det eneste DU skal gøre, er at passe dit arbejde...
Tekniske data
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.
.
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Overfører data fra alle digitale fartskriver, som
understøtter CAN-Bus fjernbetjent download.
Trådløs godkendelse af virksomhedskort
Centraliseret og planlagt download kontrol
Alle data sendes til bruger udpeget server
Fjernbetjent opdatering af software
24V DC
Integreret ledningsnet
3 LEDs (strøm, forbindelse og aktivitet)

Sikker og pålidelig udveksling af data
Alle data udvekslinger er krypterede.
Datapakker sendes og modtages beskyttet.

Få total kontrol over hvor dine data
ender...

IDHA-ONLINE gør det muligt...
IDHA-ONLINE er den komplette løsning
til håndtering af data fra digitale
fartskrivere og chaufførkort.
IDHA-ONLINE er en web service som er
let at administrere og som giver mange
muligheder for at tilpasse løsningen
efter virksomhedens behov.
IDHA-ONLINE er konstrueret til både små
og store virksomheder.
En styrke ved IDHA-ONLINE er
muligheden for at brugeren kan uploade
filer fra et hvilket som helst sted med en
internet forbindelse.
Ydermere er det muligt at evaluere
data via en rapport generator med
mange muligheder.
Der skal ikke anvendes noget særligt
software, da adgangen til IDHA-ONLINE
foregår via en standard web browser.
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