Oprogramowanie Tachograph File Viever
Przedstawiamy Państwu bardzo przydatne oprogramowanie do przeglądania plików z tachografów. Przy pomocy
Tachograph File Viever zajrzycie do wnętrza karty warsztatowej, karty kierowcy oraz danych rejestrowanych w
tachografie.
Program umożliwia między innymi:
- sprawdzenie zapisów na karcie warsztatowej w tym: używania pojazdu, wyłożeń karty do tachografu, miejsc
włożenia karty (G2), danych kalibracyjnych, liczby kalibracji wykonanych od ostatniego pobrania oraz
aktywności kierowcy.
- sprawdzenie zapisów w tachografie: danych o blokadach firmowych, zapisów zdarzeń i usterek, prędkości
chwilowej pojazdu, aktywności kierowców, danych kalibracyjnych oraz danych o miejscach zapisywanych przez
tachograf G2
- sprawdzanie danych z kart kierowców: aktywności kierowcy, statusie jazdy w załodze, zdarzeniach i usterkach
zapisanych na karcie, danych o kontroli itp.
Program prosty w obsłudze, ale jednocześnie o wielkich możliwościach. Polskie menu, jasna i przejrzysta
nawigacja.
UWAGA: program nie analizuje czasu pracy kierowców a jedynie umożliwia podgląd danych zapisanych w
tachografie i na karcie w celu ich dalszego wykorzystania.
Przykładowe dane:
Aktywności kierowcy za wybrany dzień:

Kalendarz (dni z aktywnością wytłuszczone)
Szczegóły aktywności w wybranym dniu
Podsumowanie czasu aktywności

Dane o szczegółowej prędkości:

Dane o chwilowej prędkości co jedną sekundę z rozdzielczością do 1 km/h

Dane o kontrolach:

Dane o kontrolach przeprowadzonych przy użyciu kart kontrolnych min czynności kontrolne (drukowanie
sczytanie danych, nr karty kontrolnej, okres za jaki zostały sczytane dane)
Dane o zdarzeniach i usterkach:

Dane o usterkach i zdarzeniach – opis, daty rozpoczęcia i zakończenia, karty obecne w tachografie przy
rozpoczęciu rejestracji zdarzenia itp.
Miejsca wkładania i wyjmowania karty warsztatowej lub karty kierowcy (wraz z lokalizacją na mapie)

Dane zawierają stan licznika w chwili wkładania lub wyjmowania karty, dokładność rejestracji pozycje oraz
współrzędne geograficzne miejsca w przypadku tachografów SMART.
Dane kalibracyjne:

Dane zawierają wartości wprowadzone przez technika przy każdej z operacji, dane dotyczące regulacji czasu,
numerów założonych plomb (w przypadku tachografów SMART).
Program przydatny dla warsztatów tachografów, dealerów pojazdów, rzeczoznawców samochodowych i
wypadkowych, służb kontrolnych i służb nadzorujących system tachografów cyfrowych.

Cennik:
Licencja 1 stanowisko – 500 zł netto (licencja na kluczu sprzętowym, wymagana obecność klucza w porcie USB
komputera. Zagubienie klucza powoduje utratę licencji)
Seminarium (5 godzin) z obsługi programu – 350 zł netto/osobę. Seminarium organizowane jest dla minimalnej
ilości chętnych 6 osób. W przypadku dojazdu do Klienta pobierana jest dodatkowa opłata.
Wsparcie techniczne (telefoniczne) – w cenie licencji przez 1 rok od zakupu.
Dystrybucja:
PRO-LAB Tomasz Rongiers Kamil Bartoszek s.c., ul. Żeromskiego 6 lok 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. 502211677 lub 731762005, mail: biuro@pro-labs.pl

