Spoštovani,

VLS Computers, Velenje 2020

Kot vozniki morda veste, da je potrebno podatke iz vaših digitalnih tahografov vozil po
zakonodaji arhivirati vsaj 1x na 90 dni in vsaj 1x na 28 dni iz kartic voznikov. Podatke pa je
potrebno hraniti 2 leti.
V podjetju VLS Computers smo za ta namen izdelali aplikacije, ki so preproste za uporabo in
vam omogočajo, da prenos podatkov opravite sami na vaši lokaciji kadar vam to dopušča
čas. Prav tako si lahko ogledate poročila o aktivnostih vožnje za voznike in vozila.
Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut vašega časa in pregledate spodnjo ponudbo, ki Vam
omogoča, da prihranite vaš čas in denar pri delu z digitalnimi tahografi:

1/2

Aplikacija TahoPrenos – 185 EUR + 22% DDV = 225,70 EUR
Omogoča neposredno kreiranje datotek iz digitalnega tahografa in kartic voznikov.
 Ne potrebujete posebej »Download« ključa za prenos podatkov, temveč lahko podatke
prenesete direktno na vaš prenosni računalnik.
 S pomočjo priloženega podatkovnega kabla, omogoča prenos podatkov na prenosni
računalnik ter kreiranje arhivskih datotek iz digitalnega tahografa vozila in kartic voznikov
na vaš prenosni računalnik. Podatkovni kabel lahko priključite na vmesnik RS-232 ali USB
(adapter je priložen in vključen v ceni).
 Aplikacija deluje okolju Windows (XP, Vista, 7, 8.x ali 10). Podpira 32 in 64 bitni sisteme.
 Če na prenosni računalnik priključite USB čitalec pametnih kartic, lahko kartice voznikov
vsaj 1x na 28 dni udobno preberete kar v pisarni, ko vam to dopušča čas.

Aplikacija TahoArhivar – 250 EUR + 22% DDV = 305 EUR
Omogoča branje in arhiviranje kartic voznikov, uvoz že obstoječih datotek ter prikaz poročil.
 Aplikacija deluje okolju Windows (XP, Vista, 7, 8.x ali 10). Podpira 32 in 64 bitni sisteme.
 Omogoča branje kartic voznikov (C datoteke) in direkten uvoz le teh v podatkovno bazo.
 Omogoča uvoz obstoječih datotek vozil (M datoteke), npr. kreiranih z aplikacijo TahoPrenos
in voznikovih datotek v lokalno podatkovno bazo.
 Omogoča izvoz že arhiviranih datotek iz podatkovne baze, npr za potrebe kontrole.
 Omogoča prikaz poročil za uvožene datoteke vozil in voznikov na zaslon, izpis na tiskalnik
ali izvoz v druge oblike (PDF, Ms Word, Ms Excel, XML, TXT, …).
 Prikaz opomnika za arhiviranje datotek vozil in voznikov.
 Za prijavo v aplikacijo in arhiviranje kartic voznikov potrebujemo USB čitalec pametnih
kartic (ni zajet v ceni).

USB čitalec pametnih kartic – 24 EUR + 22% DDV = 29,28 EUR
Čitalec pametnih kartic obvezno potrebujemo za prijavo v aplikacijo TahoArhivar ter branje
kartic voznikov v TahoArhivar-ju ali opcijsko TahoPrenos-u v pisarni.
 S pomočjo čitalca in kartice podjetja ali voznika se prijavimo v aplikacijo TahoArhivar.
 S pomočjo čitalca lahko s TahoPrenos-om beremo kartice voznikov kar v pisarni in nam ni
potrebno vsak mesec hoditi do vozila.
 Omogoča arhiviranje podatkov s kartic voznikov.
 Uporabimo ga lahko tudi npr. za potrebe spletne banke ali kjerkoli drugje, kjer
potrebujemo za prijavo USB čitalec pametnih kartic.
Če potrebujete nasvet ali pomoč pri izbiri programske opreme za delo z digitalnimi tahografi
ali imate kakršnokoli vprašanje me lahko kontaktirate na spodnji telefon ali email naslov.
Lep pozdrav,
Franci Tajnik
VLS Computers
Tel: 031/640-277, 03/897-66-37
Email: franci.tajnik@vls.si
Splet: www.vls.si
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