
Descarregamento



• Apresentação

Ao trabalhar em conjunto com qualquer tacógrafo digital com função descarregamento remoto, o digiDL permite-lhe descarregar remotamente e em segurança

os dados do tacógrafo e do condutor, utilizando a tecnologia GPRS. Assim, a partir de agora, poderá gerir os registos do tacógrafo de todos os veículos da sua

frota, independentemente do lugar onde esteja.

O digiDL permite uma transferência de dados automática e centralizada, para que saiba com exatidão quando e onde irá receber a informação do seu

tacógrafo.

Com o digiDL elimina a necessidade de descarregamentos manuais lentos, originando mais tempo de condução.

• Funcionamento

Apenas deve inserir um cartão da empresa no leitor de cartões ligado à internet. Depois, utilizando a ligação por GPRS, os veículos equipados com o digiDL

enviam dados encriptados do tacógrafo para o seu cartão de empresa em momentos programados.

• Vantagens

• Descarregamento seguro do tacógrafo através de GPRS

• Descarregamentos programados

• Escolha do local para envio dos dados

• Validação remota do cartão de empresa

• 1 cartão de empresa pode estar ligado com até 300 veículos

• Integração simples com o software de análise do tacógrafo (automático com o software OPTAC3)

• Descarregamento imediato dos dados sempre que necessário

• Elimina a necessidade de descarregamentos manuais

• Funciona com todos os tacógrafos digitais com função de descarregamento remoto

• Ajuda-o a gerir a sua frota de forma mais eficiente

• Otimização dos níveis de stock

• Redução do risco de recusa de clientes por não ter em stock a versão correta

• Estrutura de menus fácil de navegar e de utilizar

• Não é necessária ligação à internet durante o funcionamento do sistema
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