Dataopbevaring
= Hovedpine??

FÅ STYR PÅ FARTSKRIVER DATA
- MED IDHA-ONLINE DATAOPBEVARING
IDHA-ONLINE er det komplette og meget brugervenlige system til opbevaring og
analyse af data fra både chaufførkort og digitale fartskrivere/tachografer.
Du kender problemet;
•
•
•
•

Chaufføren glemmer at kopiere sit chaufførkort
Dine fartskriver data ligger på en USB pen
Du mister dine fartskriver data hvis din pc går ned
Du glemmer at få lavet back-up

Hvad enten du har 1 eller 200 biler - kan IDHA-ONLINE holde styr på dine data - nemt
og bekvemt.

Vil du vide mere? Så læs videre på bagsiden.

Til alt med fremdrift
www.bgsc.dk

IDHA-ONLINE DATAOPBEVARING

TRÅDLØS OVERFØRSEL AF DATA

Denne løsning til opbevaring af data fra chaufførkort og
digitale fartskrivere/tachografer er noget af det mest brugervenlige på markedet.

Hvis du vil anvende IDHA-ONLINE sammen med trådløs
dataoverførsel, skal du blot have monteret en digiDL enhed
sammen med den digitale fartskriver. Herefter sendes data
fra chaufførkortet og fartskriveren via GPRS til IDHA-ONLINE, som så kan tilgåes fra en pc forbundet til internettet.

Du kan med ethvert udlæsningsværktøj selv indlagre data
i systemet, som så overføres til en sikker server over internettet. Alternativt kan du overføre data trådløst (kræver
digiDL), så data lagres ind i systemet automatisk = ingen
manuelle funktioner!
FORDELE
Nemt at anvende
Garanti for sikker opbevaring af data
Fleksibelt - der betales pr. bil og chauffør
Programmet kan tilgås overalt via internet
SMS modulet påminder chaufføren om data kopiering
Se hvornår bilens fartskriver skal til 2 års eftersyn
Hurtigt overblik på overtrædelser
Mulighed for adminstration af bilens serviceintervaller
Alle filer gemmes i minimum 24 måneder
Besked hvornår chaufførkort udløber
Priseksempel
IDHA-ONLINE basis licens til 5 chauffører koster kr. 480,ekskl. moms pr. kvartal.

digiDL skal monteres og konfigureres af autoriseret personale og kræver efter montering ingen vedligeholdelse.

BG TACHO WATCH
Som et helt nyt koncept tilbyder BG nu overvågning af data
fra digitale fartskrivere.
I stedet for, at du skal bruge tid på at udskrive rapporter,
så sender vi dig en oversigt efter dit eget valg af indhold
og hyppighed, som kort fortæller dig om der er nogle
overtrædelser du skal være opmærksom på.
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Nysgerrig? Vi kommer gerne til en snak om netop dine behov!

Til alt med fremdrift
www.bgsc.dk

