
DigiRD
DE oplossing voor het automatisch downloaden van uw tachografen en chau�eurskaarten

Geen geloop meer achter gegevens !

Twee mogelijke formules, afhankelijk van uw wensen :

1. Remote Download (RD)

Het van op afstand downloaden in al zijn eenvoud!  

Geen gedoe meer met manuele downloads, het verbinden van de 
tachograaf met uw downloadtoestel, ...  

Geen bijkomend tijdverlies meer...   

Geen geloop meer achter uw chau�eurs en uw voertuigen voor de 
downloads…  

Geen stress meer om de wettelijke downloadtermijnen te respect-
eren...  

Met DigiRD, onze oplossing voor de remote download, ontvangt 
u automatisch, op uw PC, in uw analysesoftware, alle wettelijke 
gegevens van uw tachografen en chau�eurskaarten. 

Dankzij deze module, permanent aangesloten  
aan de achterkant van de digitale tachograaf, 
ontvangt u op een veilige en eenvoudige manier de wettelijke 
downloads van uw tachografen en chau�eurskaarten. Dit zonder 
manuele handelingen en ongeacht waar uw voertuigen zich bevinden.  

Lokaliseer uw voertuigen en schat de resterende rij- en rusttijden van uw chau�eurs in.
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2. RD + lokalisering (tracking) + activiteiten en resterende tijden

De voordelen van ons Phelect- systeem

Het DigiRD remote dowload 
systeem maakt onderdeel uit van 
een uiteenlopend aantal opties van 
het DigiFleet vlootbeheer systeem 
die op vraag volgens uw groei of 
noden geactiveerd kunnen worden.

Visualiseer ook de naam van de 
chau�eur in het voertuig, zijn 
huidige activiteit en schat zijn rester-
ende tijden in (nog beschikbare 
rij-uren, nodige rusttijden, enz.). In 
real time plaatsbepaling van uw 
voertuigen en het tonen van hun positie, een overzicht van hun verplaatsingen met historiek van 
de uitgevoerde trajecten, rapporten over de verplaatsingen en het gebruik van de voertuigen,  
waarschuwingen per mail of sms in geval van afwijkingen (overdreven snelheid, abnormale posi-
ties in functie van zelf aangemaakte geo-zones, enz.). Beheer van interessante plaatsen betref-
fende uw activiteiten.

Het systeem is compatibel met de laatste generaties tachografen.

Extra betrouwbaarheid, door het hosten van uw bedrijfskaart bij ons, hierdoor 
hebt u geen permanent ingeschakelde PC en kaartlezer nodig.  

Hoge zekerheid  voor de controle van de bestandsoverdracht dankzij onze optie 
“supervisie service”.  

Telefonische helpdesk, uitgevoerd in België door tachograafspecialisten.  

Levering van de SIM-kaarten met geschikte dekking en aangepaste capaciteit 
aan de eisen van de RD en tracking.  

Gegarandeerde privacy door gecodeerde overdracht.  

Mogelijkheid om de gedownloade bestanden doorgestuurd te krijgen, waardoor 
u deze kan beheren zolang u zelf wilt. Dit om op een eenvoudige manier aan uw 
wettelijke, �scale en sociale, huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen.  

Mogelijkheid om de gedownloade bestanden in uw gebruikelijke software te 
analyseren. Deze gegevens worden zelfs automatisch geïmporteerd bij het 
openen van de software, als u onze DigiSave software (vanaf versie 4) gebruikt. 
DigiSave is speciaal ontwikkeld voor de Belgische markt, en laat u toe om 
rapporten te genereren, zonder tijdslimiet.


