Tachograph Driver Card Software & System
Objednací kód

Názov

Cena
s DPH
bez DPH

Edície TDCs
TDCS DrEd

TDCs Driver Edition (verzia pre vodičov zamestnancov)

107,00

89,20

336,00

280,00

475,00

396,00

588,00

490,00

230,00

191,67

pre vodičov-zamestnancov, ktorí si chcú sami kontrolovať svoje údaje. Obsahuje inštalačné CD, čítačku kariet vodiča a hardvérový klúč. Počet vodičov nie je
obmedzený. Bez dátového klúča

TDCS DrEd Pack TDCS Driver Edition Pack (+TD1) (pre vodičov živnostníkov s vlastným autom)
pre vodičov živnostníkov, ktorí jazdia z vlastným autom a musia sťahovať údaje aj z karty vodiča aj z tachografu. Obsahuje inštalačné CD, čítačku kariet vodiča,
hardvérový klúč a dátový klúč. Počet vodičov ani vozidiel nie je obmedzený.

TDCS Ext Pack

TDCS Extend Edition Pack (+TD1) (pre malé dopravné firmy, alebo iné ako dialková preprava)
Umožňuje prezerať a manipulovať s údajmi vodiča, alebo tachografu. Obsahuje nástroje na prezeranie dát z kariet vodičov aj vozidiel. Dáta sa ukladajú do priečinku
"Moje dokumenty". Je možné však nastaviť aj duplicitné uloženie na inom disku, alebo na servery. Kartu vodiča je možné načitať cez čítačku, alebo stiahnuť dátovým
klúčom spolu s údajmi tachografu. Umožňuje vytlačiť Potvrdenie o činnosti, ktoré má jednoduchý intuitívny spôsob vytvorenia. Načítané údaje je možné automaticky
posielať mejlom, alebo uložiť na FTP server. Po načítaní karty vodiča sa vytlačí kontrolná zostava so sumárnymi údajmi a priestupkami za posledných 28 dní.

TDCS CoEd Pack TDCS Company Edition Pack (+TD1) (pre akúkoľvek veľkú dopravnú firmu)
Obsahuje nástroje na prezeranie dát z kariet vodičov aj vozidiel. Obsahuje aj tlačové zostavy priestupkov a ďalšie kontrolné, súhrné, štatistické a personálne tlačové
zostavy. Dáta sa ukladajú do priečinku "Moje dokumenty". Je možné však nastaviť aj duplicitné uloženie na inom disku, alebo na servery. Okrem toho je možné tieto
údaje synchronizovať so serverom cez bežnú sieť, alebo s FTP serverom. Okrem pripomienok na stiahnutie kartiet vodičov, alebo tachografov, je možné nastaviť
pripomienky na termín STK, alebo termín servisnej prehliadky. U vodičov môže pripomínať dátumy narodenín, platnosť vodičského preukazu, alebo preukazu ADR.

Dátové kľúče
TCHDRIVE

TDCs Tachodrive - samostatne

TDCS UD1

TISOffice bez priestupkov na TDCs Extend Edition (Treba vrátiť pôvodné CD, čítačka aj Downloadkey zostáva)

240,00

200,00

TDCS UD2

TISOffice bez priestupkov na TDCs Company Edition (Treba vrátiť pôvodné CD, čítačka aj Downloadkey zostáva)

338,04

281,70

TDCS UD3

TISOffice s priestupkami na TDCs Company Edition (Treba vrátiť pôvodné CD + HW klúč, čítačka aj Downloadkey zostáva)

294,00

245,00

TDCS UD10

TDCs Limited bez priestupkov na TDCs Extend Edition (Treba vratiť starú čítačku, Downloadkey zostáva)

139,20

116,00

TDCS UD11

TDCs Limited s priestupkami na TDCS Company Edition (Treba vratiť starú čítačku, Downloadkey zostáva)

234,00

195,00

Upgrade TISOffice na TDCS

Upgrade TDCS staršie verzi na TDCS xx Editions
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