
Tot mai multe companii de transport doresc să 
implementeze descărcarea de la distanță a 
tahografelor digitale și a cardurilor de șoferi.
 
Principala cauză este faptul că vehiculele trebuie 
să se întoarcă periodic la bază doar pentru a 
descărca tahograful. Acest lucru duce la o 
problemă logistică imensă.
    
Tahografele digitale se pot descărca doar cu 
cardul de companie introdus în tahograf.

Utilizând soluția noastră de descărcare de la 
distanță prin GPRS, problemele menționate 
dispar.

Control your fleet

Beneficii:

Soluții descărcare tahograf 
digital de la distanță

Avem soluție și pentru descărcarea tahografelor 

digitale la distanță, as�el o să puteți efectua 

descărcarile cerute de legislația în vigoare 

(tahograf și card conducator auto) chiar dacă 

vehiculul dvs. sau conducătorul auto sunt pe traseu. 

Împreună cu achiziția pachetului gps corespunzător, 

o să aveți acces și la un so� de prelucrare a 

informațiilor descărcate.

FomcoGPS

Control permanent al flotei.

Descărcările obligatorii sunt 

efectuate automat.

Eliminarea riscului amenzilor 

cauzate de descărcări lipsă.

Vehiculul nu trebuie să se întoarcă 

periodic la bază pentru descărcarea 

tahografului, astfel se pot face 

economii financiare importante.

Nu este nevoie de personal dedicat 

responsabil pentru managementul 

tahografelor.
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Descarcarea tahografului:
Descărcarea tahografului digital funcțional (se pot descărca doar anumite �puri de tahografe 

digitale) necesită o unitate GPS cu această funcție și un ci�tor de smartcard (auten�ficare card 

companie). 

Echipamentele GPS midi pot fi echipate cu modul de descarcare tahograf de la distanță, 

recomandată firmelor de transport mici si mijlocii care doresc să respecte legislația în vigoare. 

Echipamentul GPS se va conecta prin CAN bus la tahograf as�el având posibilitatea descărcării 

complet automat a datelor. 

Prin această cale se pot descărca atât datele stocate pe tahograf cât și cele de pe cartela șofer.

Soluții descărcare tahograf 
digital de la distanță

FomcoGPS
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