
Tachogegevens uitlezen - 
automatisch en punctueel

Digitale tachograaf

Sinds 2006 is de digitale tachograaf verplicht voor alle vrachtwagens. Sindsdien is het lezen van de 

snelheidsmetergegevens een lastig karwei voor wagenparkbeheerders. Vooral bij voertuigen die zelden naar de 

thuisbasis rijden, is het uitlezen moeilijk. GeoCapture biedt geautomatiseerde downloads via het mobiele netwerk.

Technologie Voordelen

• FM63 GPS-zender

• Download de DDD-bestanden

• Bestuurders- en passagiersgegevens

• Gegevens van de tachograaf

• Downloaden via mobiel netwerk

• Automatisch proces via kalender

• Archiveren van de DDD-bestanden

• Grafische weergave van de DDD-bestanden

• Tijdige download

• Wettelijk conforme opslag

• Wereldwijde download

• Centrale administratie

• Kalendergestuurd

• Bespaart tijd en geld

• Probleemloos geschikt voor afgelegen locaties

• Eenvoudige bediening
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Automatische tachograafdownload

De gegevens van de digitale tachograaf moeten regelmatig 

worden uitgelezen. Vooral voor voertuigen die zich zelden op 

de bedrijfslocatie bevinden, is dit een probleem.

Dit proces is geautomatiseerd met de GPS-zender FM63 en 

geoCapture. De download vindt plaats via het mobiele 

netwerk. U mist geen deadlines - zelfs niet in het buitenland. 

Alle gegevens worden gearchiveerd in overeenstemming met 

de wet.
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Downloadkalender

De tachograaf is verbonden met de GPS-zender FM63 

via een pasklare kabelboom. 

GeoCapture stuurt de GPS-zender het commando om 

de tachograafgegevens uit te lezen. De 

bestandsoverdracht vindt vervolgens plaats via het 

mobiele netwerk naar de geoCapture-servers. 

Het complete proces verloopt volledig automatisch.

Tachogegevens via mobiele netwerk

De tachograaf moet regelmatig worden uitgelezen. 

De downloadkalender in geoCapture zorgt ervoor 

dat er geen deadlines worden gemist. 

De download wordt automatisch gestart door de 

kalender en de verzonden tachogegevens worden 

gearchiveerd in geoCapture in het zogenaamde 

DDD-formaat. 

Alles in overeenstemming met de wettelijke 

vereisten.

Met geoCapture kunt u de rij-, oplaad- en rusttijden 

van een bestuurder gebruiken om de werkuren vast 

te leggen.

De chauffeur bedient de tachograaf zoals gewoonlijk. 

GeoCapture stempelt automatisch werk- en 

pauzetijden op de achtergrond. Eenvoudiger kan het 

niet!

Tijdregistratie d.m.v. de tachograaf

Ibbenbürener Str. 14a

D-48496 Hopsten

info@geocapture.de

www.geocapture.nl
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