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Wat is wettelijk vereist?
Sinds mei 2006 dienen alle van een nieuw kenteken voorziene voertuigen voor 
goederenvervoer zwaarder dan 3,5 ton en voertuigen voor vervoer van meer dan 
9 passagiers, inclusief de chauffeur, te zijn uitgerust met een digitale tachograaf, 
overeenkomstig Regeling (EC) Nr. 561/2006.

Alle voertuigdata afkomstig van digitale tachografen en chauffeursdata van chauffeurskaarten moet worden 
gearchiveerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Per bedrijf moet er minstens één bedrijfskaart 
beschikbaar zijn en elke chauffeur die in een auto rijdt met een digitale tachograaf moet een eigen chauffeurs-
kaart hebben. De regelgeving voor de geldigheid van de kaart en voor de termijnen voor archivering verschillen 
per land en moet als zodanig worden aangehouden.

Het •	 voertuigkenteken van alle voertui-
gen met een nieuw kenteken moet in de 
digitale tachografen worden ingevoerd 
door een erkende werkplaats en binnen 
14 dagen na afgifte van het kenteken.

De •	 chauffeurskaartdata moet worden 
gedownload en minstens eens per  
21 dagen1 elektronisch worden 
 gearchiveerd.

De •	 voertuigdata vanaf digitale 
 tachografen moet worden gedown-
load en minstens eens per 3 maanden2 
 elektronisch worden gearchiveerd.

De wagenparkbeheerder van het bedrijf •	
moet de gedownloade data controle-
ren en zorgdragen dat de rij- en rusttijden 

inderdaad worden aan gehouden. 
Wanneer er sprake is van overtredin-
gen, dient hij de chauffeur te informe-
ren en te waarschuwen.

Om een zo hoog mogelijk niveau aan •	
datazekerheid te verkrijgen, moet 
van het data-archief regelmatig een 
back-up worden gemaakt die op een 
afzonderlijke schijf moet worden 
opgeslagen.

Alle •	 voertuig- en chauffeursdata 
moet voor een periode van 1 jaar2 
worden opgeslagen en desgevraagd 
aan de autoriteiten ter controle worden 
overhandigd.

Er zijn tegenwoordig allerlei systemen verkrijgbaar die al deze taken kunnen vervullen. Deze systemen verschillen sterk 
als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en aanvullende functies - ook als ze wel voldoen 
aan alle wettelijke vereisten.

§ Volgens Regeling (EC) Nr. 561/2006, Regeling (EEC) Nr. 3821/85 en Regeling (EC)  
Nr. 1360/2002 zijn de volgende specifieke bepalingen van toepassing:

U kunt oudere voertuigen natuurlijk ook uitrusten met digitale tachografen - dit is erg handig bij   
uitgebreide vergelijkende evaluaties van voertuig- en chauffeursdata, om zo uw bedrijfsvoering  
te optimaliseren. De VDO Tachograaf Service Partner zal u desgewenst hierbij graag willen bijstaan.

Wetgeving

1 Volgens de Europese richtlijn 28 dagen, echter de wetgeving kan per land verschillen en moet als zodanig worden aangehouden. 
De Nederlandse wetgever hanteert een termijn van 21 dagen. 

2 De wetgeving kan per land verschillen en moet als zodanig worden aangehouden.
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Wat verandert er precies als 
 gevolg van de introductie van 
 digitale tachografen?
De data die voorheen op tachograafschijven werd weggeschreven, wordt nu 
elektronisch bewaard in het geheugen van de digitale tachograaf en op de 
chauffeurskaart.

Voor erkende dealer adressen kijk op http://dtco.vdo.nl/service

De volgende tabel laat zien welke taken en nieuwe verantwoordelijkheden vereist zijn 
sinds de invoering van digitale tachografen.

* De wetgeving kan per land verschillen en moet als zodanig worden aangehouden. 
Volgens de fiscus of CAO regeling kan de bewaarplicht langer zijn.

Analoge tachograaf Digitale tachograaf

Voorbereiding

In elk voertuig moeten voldoende 
 relevante  tachograafschijven 
 aanwezig zijn.

De digitale tachograaf is al geactiveerd voordat het voertuig wordt 
afgeleverd. Een erkende werkplaats moet vervolgens  binnen 14 
dagen de digitale tachograaf van het voertuig  kalibreren en het 
voertuigkenteken invoeren.

In de vestiging van het bedrijf moet 
een  beveiligde opslaglocatie voor 
 tachograafschijven ter  beschikking 
worden gesteld.

Elk bedrijf beschikt over minstens één bedrijfskaart.

Elke chauffeur moet zijn chauffeurskaart bij zich hebben.

In de digitale tachograaf moet printerpapier worden ingebracht.  
We raden aan om te zorgen dat er voldoende reserverollen 
 printerpapier in de auto aanwezig zijn.

Data archiveren

De  tachograafschijven moeten min-
stens één jaar lang worden bewaard*.

De chauffeurskaartdata moet worden uitgelezen en minstens  
eens per 21 dagen* elektronisch worden gearchiveerd.

De data op de digitale tachograaf moet minstens eens per 3 
maanden* worden uitgelezen en elektronisch gearchiveerd.

Gearchiveerde data moet minstens 1 jaar lang worden  bewaard*. 
Ook moeten er back-ups van de data worden gemaakt en zo 
nodig moet aangetoond kunnen worden dat er inderdaad  
back-ups zijn.

Overeenkomstig de relevante regelgeving voor rijdend  personeel 
moet de data worden gewist nadat de bewaarplicht voor   
dataopslag is verstreken.
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Hoe werkt het 
 digitale tachograaf-
systeem?

Voertuig

De DTCO® 1381
VDO is al sinds vele jaren marktleider in de 
tachograafsector en ons bedrijf liep voorop bij de 
ontwikkeling van de door de EC verplicht gestelde 
digitale tachograaf. Dit resulteerde in de introductie 
van de eerste digitale tachograaf, in mei 2006. De 
DTCO® 1381 van VDO is een technologisch superieur 
en doorontwikkeld apparaat, normbepalend als het 
gaat om betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en 
databeveiliging.

Korte beschrijving – DTCO® 1381
Massageheugen voor ca. 365 dagen •	
23 talen uit de EU mogelijk •	
Automatische chauffeurswaarschuwing na 4 uur  •	
en 15 minuten rijtijd (Regeling EC Nr. 561/2006)
Leverbaar met 7 verschillende kleuren displays•	
Kan papieren afdrukken maken van alle voertuig-  •	
en chauffeurdata (plus* grafische profielen voor  
tpm en snelheid)
Data overdracht via Downloadkey (DLK) of  •	
draadloos* (DLD®)
Papier is eenvoudig te vervangen -  •	
geen onhandige invoer
Allerlei uiteenlopende data en functies  •	
beschikbaar, afhankelijk van de ingestoken kaart
Meerdere interfaces voor boordelektronica, •	
instrumentengroep, boordcomputer en 
telematicasystemen; twee statusingangen 

De tachograafkaarten
Vier verschillende chipkaarten bepalen wie toegang 
heeft tot specifieke digitale DTCO® data.

Op chauffeurskaarten worden chauffeursactiviteiten, 
gebeurtenissen, storingen en voertuigwijzigingen 
opgeslagen.

De bedrijfskaart geeft toestemming om voertuigdata  
te downloaden vanuit het massageheugen.

Via de controlekaart krijgen autoriteiten voor wettelijke 
doeleinden toegang tot data.

De werkplaatskaart schakelt de kalibratiefunctie 
van de DTCO® in – deze kan ook worden gebruikt als 
chauffeurskaart voor test- en inspectiedoeleinden.

De diverse kaarten hebbben een beperkte 
geldigheidsduur, afhankelijk van het land waarin deze 
wordt gebruikt en de eventuele relevante regelgeving 
die moet worden opgevolgd.

DTCO® 1381

Voertuig

Data downloaden 
(oplossingen  
voor uitlezen)

Data evalueren  
en analyseren 
(oplossingen voor
databeheer)

Data visualiseren,  
archiveren 
(oplossingen voor  
archiveren)

Systeemoplossingen

* vanaf DTCO 1381 release 1.3
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Het printerpapier
Het printerpapier is vereist voor controles onderweg en 
voor de dagelijkse rapporten voor de chauffeur. De wet 
eist dat er altijd papier in de tachograaf aanwezig is. 
We raden aan te zorgen dat er voldoende reserverollen 
printerpapier in de auto zijn om afdrukken voor de 
laatste 28 dagen te maken*.

Het Originele VDO printerpapier werd speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in voertuigen - het heeft 
een speciale coating die zorgt voor uitstekende 
leesbaarheid en houdbaarheid, ook bij grotere 
schommelingen in temperatuur. Het is verkrijgbaar 
in erkende servicewerkplaatsen in heel Europa en is 
ook bruikbaar in de digitale tachografen van andere 
fabrikanten.

Data downloaden

VDO levert een groot aantal speciale producten 
voor downloaden en opslag, alle aangepast aan de 
uiteenlopende wensen en werkwijzen van onze klanten 
(lees meer hierover op pagina 6).

 
Data visualiseren, archiveren en 
evalueren

VDO levert flexibele oplossingen voor het visualiseren, 
archiveren en evalueren van data - van eenvoudig 
archiveren zoals wettelijk is voorgeschreven tot 
uitgebreid data- en wagenparkbeheer (lees meer 
hierover op pagina 11).
 

Origineel VDO Printerpapier 

Elektronische  
snelheidsmeter

KITAS 2171

Tachograafkaarten DTCO® 1381 Printerpapier

Draadloze oplossingenOplossingen  
voor op het bedrijf Mobiele oplossingen

TIS-Compact II

Downloadkey II

Mobiele  
kaartlezer

Download-
terminal

Kaartlezer DLD®  
Short Range 

(WLAN)

DLD® Wide Range
met Wireless  
Link (GPRS)

TIS-Office®

Starter Kit
TIS-Web®

Starter Kit

Data evalueren  
en analyseren 
(oplossingen voor
databeheer)

Chauffeurskaart•	
Bedrijfskaart•	
Controlekaart•	
Werkplaatskaart•	

* De controleregels kunnen per land verschillen. Afhankelijk van het land waar gecontroleerd wordt dient de chauffeur voldoende te kunnen printen. 
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Remote Download Device (DLD®)*
DLD  is de comfortabele oplossing voor het verzenden 
van data vanaf het massageheugen en de chauffeurs-
kaart via een draadloze verbinding. Het download-
proces wordt geregeld vanaf de kantoorcomputer, 
zodat de bedrijfskaart op kantoor kan blijven. 
De chauffeurs- en voertuigdata kunnen zo worden 
 uitgelezen volgens de wettelijke termijn voor down-
loaden en rechtstreeks worden verzonden naar het 
TIS-archief. De bedrijfskaart behoeft nooit in de 
 digitale tachograaf te worden gestoken.

De DLD® is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen:

DLD® Short Range – via WLAN op de 
 wagenparklocatie
Wanneer het voertuig zich bevindt binnen een 
 bepaalde straal van de wagenparklocatie, zoals de 
parkeerplaats van het bedrijf, kan de DLD® Short 
Range worden gebruikt voor het verzenden van  
data via een lokaal draadloos netwerk (WLAN).
De data overdracht is dan kosteloos omdat de   
data overdracht plaats vindt via het eigen  
netwerk van het bedrijf.

DLD® Wide Range – vanuit heel Europa via GPRS
Bij gebruik van de DLD® Wide Range wordt data 
verzonden naar een VDO downloadserver via een 
mobiel draadloos netwerk (GPRS). U heeft toegang tot 
de VDO server via een beveiligde internettoegang. Het 
downloaden van data vanuit het massageheugen  
en de chauffeurskaart is zo overal en op elk  
moment mogelijk.

Draadloze oplossingen

DLD® Short Range

DLD® Wide Range

DTCO® 1381

TIS-Web® / TIS-Office®

DLD® Short Range

DLD® Wide Range

WLAN antenna GPRS provider

Wireless Link

VDO server

Hoe krijg ik mijn data op kantoor?

VDO levert allerlei uiteenlopende oplossingen voor het downloaden van data, geschikt voor diverse toepassingen. 
Deze zijn bovendien zeer gebruiksvriendelijk en vormen het summum op het gebied van databeveiliging.

Om aan de wettelijke bepalingen voor archivering te voldoen, moet de data 
vanuit het massageheugen van de digitale tachograaf en de chauffeurskaart 
regelmatig worden gedownload (lees meer hierover op pagina 2).

Oplossingen voor downloaden

* De DLD® kan worden gebruikt in combinatie met de DTCO 1381 vanaf release 1.3.
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DLD® Short Range

DLD® Wide Range

Service provider  
(GPRS)

DTCO®

DLD® 

Internet (https)

Remote server

Remote TCO Manager,
TIS-Web® / TIS-Office® 

Bedrijfskaart

TIS-Web® server

Internet (https)

Internet (https)

Authenticiteitcontrole

  1 De DLD® wordt gebruikt voor het maken van een verbinding tussen  
de DTCO® en de Remote TCO-manager (RTM) op de kantoorcomputer.

  2 Authenticiteitcontrole gebeurt tussen de bedrijfskaart en de DTCO®.

Data downloaden

  3 Betrouwbaar downloaden van data vanaf de DTCO® naar de DLD® (data vanaf 
 chauffeurskaarten en/of massageheugen), waar de data wordt verzameld en versleuteld.

Dataverzending

  4 DLD® verzendt de versleutelde data naar de remote server via een mobiel draadloos 
 netwerk (serviceprovider, GPRS).

 5a Data voor TIS-Web® klanten wordt vanaf de remote server rechtstreeks verzonden naar 
de TIS-Web® server via een beveiligde internettoegang (https) – en komt daarmee direct 
 beschikbaar voor verdere verwerking.

 5b Bij kantoortoepassingen, zoals TIS-Office®, wordt de data vanaf de remote server 
 rechtstreeks verzonden naar de kantoorcomputer via een beveiligde internettoegang (https).

Voertuig

Kantoor

Voertuig

Kantoor
Remote TCO Manager,
TIS-Web® / TIS-Office® 

Authenticiteitcontrole

  1 De DLD® wordt gebruikt voor het maken van een verbinding tussen  
de DTCO® en de Remote TCO-manager (RTM) op de kantoorcomputer.

  2 Er vindt een authenticiteitcontrole plaats tussen de bedrijfskaart en de DTCO®.

Data downloaden

  3 Betrouwbaar downloaden van data vanaf de DTCO® naar de DLD® (data vanaf   
chauffeurskaarten en/of massageheugen), waar de data wordt verzameld en versleuteld.

Dataverzending

  4 DLD® verzendt de versleutelde data via het WLAN naar de kantoorcomputer.

  5 Data voor TIS-Web® klanten wordt rechtstreeks verzonden naar de TIS-Web® server via een 
 beveiligde internettoegang (https) – en komt daarmee direct beschikbaar voor   verdere verwerking.

DTCO®

DLD® 

WLAN

Bedrijfs-
kaart

TIS-Web® server

Internet (https)
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DLK II / TIS-Compact II

Downloadkey II (DLK II)
De VDO Downloadkey II vormt het ideale middel voor 
data overdracht voor wagenparken, werkplaatsen 
en overheidsinstanties - data in het massageheugen 
van de digitale tachograaf en op de chauffeurskaart 
in de tachograaf kan hiermee worden uitgelezen en 
 overgebracht.
Voor kleine wagenparken en eigen rijders kan de 
Downloadkey II en TIS-Compact II ook worden 
gebruikt als middel voor dataopslag (lees meer over 
TIS-Compact II op pagina 15). 

Om data te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang is 
voor het downloaden van data de bedrijfskaart nodig.

Mobile Card Reader
De Mobile Card Reader van VDO is een mobiele  
lezer voor chauffeurskaarten – hiermee kan data 
rechtstreeks worden overgebracht naar een Down-
loadkey II. De Mobile Card Reader werkt op batterijen 
of met een adapter en kan dus overal worden ingezet.

Deze is ideaal voor chauffeurs die niet op gezette 
 tijden terugkeren naar de hoofdvestiging van het 
bedrijf.

Downloadkey Portable Set / 
TIS-Compact Portable Set
De set bestaat uit een Downloadkey II of een 
 TIS-Compact II en een Mobile Card Reader. Hiermee 
kunnen chauffeurs data vanaf hun chauffeurskaarten 
downloaden zonder dat daarbij een bedrijfskaart nodig 
is (lees meer over TIS-Compact II op pagina 15.)

Chauffeurskaart

Mobile Card Reader

Downloadkey II

Mobiele oplossingen

TIS-Web® / TIS-Office®

TIS-Web® / TIS-Office®

DTCO® 1381

Mobile Card Reader
DLK II / TIS-Compact II

TIS-Compact II

Oplossingen voor downloaden
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Kaartlezer

Kaartlezer
De VDO Kaartlezer wordt via een USB-kabel aange-
sloten op een computer. Met de TIS-software (lees 
meer hierover op pagina 11) kan digitale data worden 
uitgelezen en opgeslagen voor archivering en evalu-
atie. 

De VDO Kaartlezer is geschikt voor wagenparken van 
elke omvang.

Downloadterminal
Met de Downloadterminal van VDO hebben chauf-
feurs de mogelijkheid om zelf data te downloaden 
vanaf de chauffeurskaart en de Downloadkey II. 
De  Downloadterminal kan overal worden geplaatst, 
zoals in de chauffeurskantine, en is zo 24 uur per dag 
 beschikbaar.

De in de Downloadterminal opgeslagen data kan 
 gemakkelijk worden opgevraagd en geëxporteerd  
naar de TIS-programma’s (lees meer hierover op  
pagina 11).

De VDO Downloadterminal vergemakkelijkt het 
downloaden en verzenden van data, vooral bij grotere 
wagenparken. Het verwerken van grote hoeveelheden 
data wordt zo eenvoudiger, een perfecte oplossing 
voor chauffeurs met onregelmatige werktijden.

Downloadterminal

Downloadterminal

Kaartlezer

TIS-Web® / TIS-Office®

USB-stick

DTCO® 1381

Chauffeurskaart

TIS-Web® / TIS-Office®

Chauffeurskaart

Oplossingen voor op het bedrijf
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Oplossingen voor downloaden | oplossingen voor databeheer

Overzicht download oplossingen

Vraag uw VDO Tachograaf Service Partner om meer informatie over de diverse oplossingen – of bezoek onze 
website op www.vdo.nl/dtco.

Kaart lezer Download-
terminal

DLD® Short 
Range

DLD® Wide 
Range

Download key 
Portable Set / 
TIS-Compact 
Portable Set

Downloadkey II / 
 TIS-Compact II

Data downloaden

Downloaden van data uit het 
massageheugen van digitale 
tachografen

• 1) • 2) • 2) • 3)

Downloaden van data vanaf 
chauffeurskaart

• • • • • • 3)

Data overbrengen naar een computer

Aansluiting aan een computer  
via een USB-kabel

• •

Aansluiting aan een computer  
via een netwerkkabel

•

Rechtstreekse aansluiting aan  
de USB-poort van een computer

• •

Data overdracht via USB-stick •

Data overdracht via  
Downloadkey II/TIS-Compact II

• •

Data overdracht via WLAN •

Draadloze data overdracht via 
GPRS

•

Installatie

Bruikbaar als stand-alone 
 oplossing

• • •

Externe voeding is vereist • • •

Inwendig geheugen beschikbaar • • 4) • 4) • •

Interfaces

USB-aansluiting • • • •

RJ 45-interface  
(ethernetverbinding)

•

Speciale Downloadkey II/  
TIS-Compact II interface 

• •

Statusindicatoren (Display / LED’s)

Weergave van downloadstatus •

LED voor weergave van 
 downloadstatus

• • • •

LED voor weergave van 
 geheugencapaciteit

• •

LED voor weergave van 
 batterijstatus

•

1) Data vanuit het massageheugen wordt vanaf de DTCO® gedownload met de Downloadkey en vandaar overgebracht naar de Downloadterminal.
2) De DLD® kan worden gebruikt in combinatie met de DTCO 1381 vanaf release 1.3.
3) In de digitale tachograaf moet een bedrijfskaart worden ingebracht. Ingestoken chauffeurskaarten worden gedownload via de frontinterface van de DTCO®.  
4) DLD® databuffer.
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Wil ik alleen aan de wettelijke •	
 voorschriften voor archivering 
voldoen – of wil ik de data ook  
inzetten voor mijn bedrijfsvoering? 

Wil ik de gearchiveerde data van af-•	
zonderlijke chauffeurs en voertuigen 
alleen visualiseren – of wil ik de data 
ook analyseren.

Hoe uitgebreid en gestruc-•	
tureerd is mijn wagenpark: is 
deze  centraal of juist decentraal 
 georganiseerd? 

Wie moet er toegang hebben tot •	
specifieke data: bedrijfsvoerders, 
medewerkers, inkoopmanagers, 
wagenparkbeheerders etc.?

Het perfecte antwoord op deze vraag heet TIS (Tachograaf Informatie Service). 
Om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen moet u de gedownloade data 
visualiseren, deze 1 jaar* lang archiveren en op verzoek aan de relevante over-
heidsinstanties beschikbaar stellen. U kunt de data evalueren met een geschikte 
datamanagement oplossing om zo uw bedrijfsprocessen te optimali seren - en u 
kunt de data ook gebruiken voor uw bedrijfsvoering.

Voor een optimaal gebruik van de data heeft u een datamanagement oplossing nodig - één 
die het best voldoet aan uw specifieke wensen. Maar voordat u zo’n oplossing aanschaft, 
moet u zichzelf de volgende vragen stellen:

? 

* De wetgeving kan per land verschillen en moet als zodanig worden aangehouden.

Wat doe ik met de data?
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Wat heb ik aan de  
TIS-oplossingen van VDO?
VDO biedt onder de noemer TIS allerlei oplossingen aan voor databeheer, speciaal afgestemd op de specifieke 
wensen voor uw bedrijf. Deze oplossingen kunnen op elk moment worden uitgebreid met extra functies – dit 
betekent flexibiliteit voor uw bedrijf om zo de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

TIS-Web®

Als u data professioneel wilt kunnen evalueren zonder een IT-infrastructuur te hoeven aanma-
ken en/of onderhouden (en zonder te hoeven nadenken over het maken van back-ups), dan is 
de TIS-Web® online-oplossing voor u het ideale systeem. TIS-Web® is ook bij uitstek geschikt 
voor wagenparken met meerdere vestigingen. U heeft voor TIS-Web® alleen een computer 
met internettoegang nodig.

TIS-Office® 
Als u een groot, centraal georganiseerd wagenpark heeft en u wilt uw data uitgebreid kunnen 
evalueren, is TIS-Office® de perfecte oplossing. De software wordt lokaal geïnstalleerd en is 
naar wens bruikbaar als stand-alone oplossing of als netwerkoplossing. Kennis van IT en een 
geschikte IT-infrastructuur zijn bij TIS-Office een vereiste.

TIS-Compact II
Als u gearchiveerde data wilt visualiseren en afdrukken maar uitgebreide evaluatie niet nodig 
heeft, kunt u met TIS-Compact II uitstekend uit de voeten. TIS-Compact II is een Downloadkey 
met software voor datavisualisatie, zodat u data op uw computer kunt visualiseren en archive-
ren en deze ook afdrukken. Deze oplossing is vooral bedoeld voor eigen rijders.

Oplossingen voor databeheer
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Met TIS-Web® kunt u TIS-Web® biedt u

data uit het massageheugen en •	
de chauffeurskaart visualiseren, 
archiveren, evalueren en beheren. 

tachograafschijven inlezen, •	
 visualiseren en evalueren. 

downloadbestanden terughalen •	
voor willekeurige chauffeurs, 
voertuigen en tijdsperioden (bijv. 
voor inspectie door instanties). 

in één oogopslag zien of de •	
 gedownloade data al dan  
niet hiaten bevat. 

de rij- en rusttijden van uw •	
 chauffeurs controleren. 

automatische controle van gedown-•	
loade bestanden op elektronische 
handtekening en directe kennis-
geving indien er iets aan bestanden 
mankeert. 

een herinneringsfunctie voor •	
 volgende verplichte downloads. 

automatisch wissen van data na  •	
het verstrijken van de bewaarplicht 
voor archivering. 

 •	gratis overtredingsmodule, waarmee 
u een overzicht kunt printen van alle 
overtredingen om te bespreken met 
uw chauffeurs en boetes te besparen.

de beschikbaarheid van uw •	
chauffeurs controleren en zo 
werkroosters samenstellen. 

het voertuiggebruik bekijken •	
en plannen en noodzakelijk 
voertuigonderhoud inroosteren 
(bijv. banden omwisselen). 

snelheiddata bekijken. •	

rapporten aanmaken met •	
daarin een duidelijk over-
zicht van data over gewenste 
 tijdsperioden. 

rapportresultaten exporteren •	
naar andere programma’s  
voor nadere verwerking.

i 

Met de TIS-Web® webgebaseerde 
oplossing heeft u alle voordelen 
van een gebruiksvriendelijke oplos-
sing voor databeheer – zonder dat 
u extra hoeft te investeren in een 
IT-infrastructuur. 

De vanaf het massageheugen en 
de chauffeurskaart gedownloade 
data wordt opgeslagen in een pro-
fessioneel datacentrum, waar deze 
met een wachtwoord is beveiligd 
en regelmatig back-ups worden 
aangemaakt. De data wordt 
versleuteld en verzonden via het 
internet. Automatische software-
updates zorgen dat het programma 
van de laatste technologische 
ontwikkelingen is voorzien.

Er wordt een prijs-staffelmodel* 
gehanteerd dat beantwoordt aan 
uw gebruikersprofiel. De gehan-
teerde tarieven hangen af van het 
aantal chauffeurs en gebruikers 
en het aantal gebruikte functies. 
Deze functies kunnen worden 
geselecteerd op basis van de 
diverse  gebruikersniveaus en kan 
naar wens op elk moment worden 
uitgebreid. De Starterkit, met de 
DLK II en de Kaartlezer, vormt een 
voordelige introductie in de wereld 
van professioneel databeheer.

TIS-Web® – eindeloze mogelijkheden en gereed voor de toekomst

Voorbeeld – chauffeurskalender

Voorbeeld – rapport

* Vraag uw leverancier naar de actuele prijzen.



14

Data weergegeven als tachograafschijf

Voorbeeld – evaluatie van activiteiten

TIS-Office® – de perfecte kantooroplossing

Met TIS-Office®, de oplossing voor 
lokaal databeheer, kunt u data 
visualiseren, archiveren en  beheren 
en uitgebreide data-evaluaties 
uitvoeren. 

TIS-Office® is inzetbaar als 
stand-alone of netwerkoplossing 
waarmee meerdere medewerkers 
toegang krijgen tot data, afhankelijk 
van de configuratie en de toeken-
ning van gebruikersrechten.

Door de modulaire opbouw van de 
software is een flexibele selectie 
mogelijk van het aantal functies,  
die op elk moment kan worden 
uitgebreid. Voor archivering zijn de 
TIS-Office Basis- en Archiverings-
module vereist. Voor data-evaluatie 
zijn diverse modules leverbaar. De 
Starterkit, met de DLK II, vormt een 
voor delige introductie in de wereld 
van  professioneel databeheer.

Oplossingen voor databeheer

Met TIS-Office® kunt u TIS-Office® biedt u

data uit het massageheugen en •	
de chauffeurskaart visualiseren, 
archiveren, evalueren en beheren. 

tachograafschijven inlezen, •	
 visualiseren en evalueren. 

downloadbestanden terughalen •	
voor willekeurige chauffeurs, 
voertuigen en tijdsperioden (bijv. 
voor inspectie door instanties). 

in één oogopslag zien of de •	
 gedownloade data al dan niet 
hiaten bevat. 

de rij- en rusttijden van uw •	
 chauffeurs controleren. 

automatische controle van •	
 gedownloade bestanden op 
 elektronische handtekening en 
 directe kennis geving indien er iets 
aan de  bestanden mankeert. 

een herinneringsfunctie voor •	
 volgende verplichte downloads. 

automatisch wissen van data na het •	
verstrijken van de bewaarplicht  
voor archivering.

de beschikbaarheid van uw •	
chauffeurs controleren en zo 
werkroosters samenstellen. 

het voertuiggebruik bekijken •	
en plannen en noodzake-
lijke voertuigwerkzaamheden 
 inroosteren (bijv. banden 
omwisselen). 

snelheidsdata bekijken. •	

rapporten aanmaken met •	
daarin een duidelijk over-
zicht van data over gewenste 
 tijdsperioden. 

rapportresultaten exporteren •	
naar andere programma’s voor 
nadere verwerking.

i 



Kalenderfunctie

Afdruk van 
activiteiten
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Met TIS-Compact II kunt u

data vanuit het massageheugen •	
en de chauffeurskaart van alle 
digitale tachografen downloaden. 
Er moet een bedrijfskaart zijn 
ingestoken in het apparaat om te 
kunnen downloaden. 

data gemakkelijk overbrengen •	
naar een computer. 

de activiteiten van afzonderlijke •	
chauffeurs (rijtijd, werktijd en rust-
tijden) en een rijsnelheidsprofiel 
over de voorgaande zeven dagen 
bekijken.

data exporteren voor verwerking •	
in andere computertoepassingen. 

de weergegeven voertuig- en •	
chauffeursdata afdrukken.

i 
automatische controle van •	
 gedownloade bestanden op 
elektronische handtekening en 
directe kennisgeving indien er  
iets aan de bestanden mankeert. 

een herinneringsfunctie voor •	
 volgende verplichte downloads.

TIS-Compact II biedt u

TIS-Compact II is een alles-in-
één oplossing voor downloaden 
en archiveren. Deze vormt een 
basishulpmiddel voor het visua-
liseren, downloaden, archiveren 
en afdrukken van voertuig- en 
 chauffeursdata.

Bij gebruik van een speci-
ale Downloadkey met daarop de 
TIS-Compact II-software voor-
geïnstalleerd, kunt u data snel en 
veilig downloaden vanaf digitale 
tachografen en ingestoken chauf-
feurskaarten – en deze overbren-
gen naar een computer, ongeveer 
zoals u dat doet met bijvoorbeeld 
een USB-stick. Vervolgens kunt u 
deze data visualiseren en archive-
ren op uw computer en afdrukken.

TIS-Compact II is ook leverbaar 
als TIS-Compact Portable Set, in 
combinatie met een Mobile Card 
Reader. Chauffeurs kunnen zo de 
data vanaf hun chauffeurskaart 
downloaden zonder dat daarbij 
een bedrijfskaart nodig is.

TIS-Compact II

TIS-Compact II – klein maar krachtig
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1) Het aantal functies van TIS-Office® wordt bepaald door de modules. Deze kolom toont de functies bij gebruik van alle modules. De volgende modules zijn 
 beschikbaar: Basismodule, Archiveringsmodule, Scannermodule, Chauffeursrapportmodule, Voertuigrapportmodule, Overtredingsmodule en Bedrijfsmodule. 

2) Het aantal functies van TIS-Web® wordt bepaald door de gebruikersniveaus: Brons, Zilver en Goud. De tabel toont het aantal functies voor het Goud-
 gebruikersniveau.

Overzicht van TIS-oplossingen

Vraag uw VDO Tachograaf Service Partner om meer informatie over de diverse oplossingen – of bezoek onze 
website op www.vdo.nl/dtco.

TIS-Compact II TIS-Office® 1) TIS-Web® 2)

Data archiveren

Archiveren van data van chauffeurskaart en digitale tachograaf met 
controle op elektronische handtekeningen

• • • 

Originele bestanden ophalen voor chauffeurs,  voertuigen en 
 tijdsperioden (bijv. voor inspectie door instanties). 

• • •

Automatisch wissen van data na het verstrijken van de bewaarplicht 
voor archivering

• •

Data uitlezen

Uitlezen van masterdata voor uw vestigingen • • 

Uitlezen van chauffeur- en voertuigmasterdata (geautomatiseerd via 
chauffeurskaart en Downloadkey)

• •

Uitlezen van tachograafschijfdata vanaf analoge tachografen (met een 
VDO Schijflezer, toetsenbord)

• •

Uitlezen van tachograafschijfdata vanaf analoge tachografen (met een 
scanner)

•

Visualiseren en evalueren van data

Weergeven van gedownloade bestanden • • •

Detecteren van hiaten tussen downloads • • •

Weergeven van data in tabelvorm of als tachograafschijf • •

Verifiëren van rijtijden en rusttijden • •

Visualiseren van snelheidsdata • • •

Evalueren van chauffeursactiviteiten • •

Evalueren van voertuiggebruik • •

Chauffeurskalender (werk- en rijtijden) • •

Geschikte apparatuur voor inlezen

Downloadkey • • •

Mobile Card Reader • • •

Kaartlezer • • •

Downloadterminal • •

Download Device (DLD® Short Range en DLD® Wide Range) • •

VDO Schijflezer voor tachograafschijven (voor analoge data) • •

Flatbedscanner (voor analoge data) •

Beschikbare talen

Alle talen uit de EU en Noors • • •

Vereiste infrastructuur en administratieve taken

Eigen infrastructuur voor dataopslag en regelmatige back-ups • •

Computer(s) voor lokale installatie • •

Computer(s) voor client-server installaties •

Computer(s) met toegang tot internet •

Databeveiliging

Databescherming (toegangsdata, gebruikersdata en een wachtwoord 
zijn alle vereist)

• • •

Versleutelde data overdracht •

Functionaliteit voor meerdere gebruikers • •

Automatische software-updates

Automatische software-updates •

Oplossingen voor databeheer
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Als ervaren partner biedt VDO u graag  
ondersteuning om uw investeringen  
maximaal uit te buiten. 

met de perfecte oplossing voor uw bedrijf•	
met betrouwbare producten en doordachte •	
 oplossingen
met flexibele concepten die samen  •	
met uw bedrijf kunnen groeien
met de betrouwbaarheid van ervaren partner  •	
die over een wereldwijd servicenetwerk beschikt

Meer dan 9400 VDO  
servicepartners in meer  
dan 30 landen

Hoe kan mijn bedrijf 
hiervan profiteren?
De introductie van digitale tachografen betekent een 
aanzienlijke omschakeling voor uw organisatie en 
een forse investering voor uzelf. Benut daarom de 
mogelijkheden die deze omschakeling biedt! 

Bespaar tijd•  bij het controleren 
van de rij- en rusttijden en het 
 monitoren van overtredingen. 

Optimaliseer•  uw voertuiggebruik – 
en bespaar kosten. 

Verbeter•  uw chauffeursplanning, 
reduceer knelpunten en de in-actief 
tijd van chauffeurs. 

Automatiseer•  uw onderhouds-
schema’s – en vermijd onnodige 
slijtage en ongevallen.

Profiteer ook met uw oudere voertuigen van deze voordelen door uw analoge tachograafdata 
aan het archief toe te voegen. Natuurlijk kunt u ook uw oudere voertuigen uitrusten met digitale 
tachografen. Uw VDO Tachograaf Service Partner zal u desgewenst graag willen bijstaan.

Haal waardevolle informatie voor bedrijfsvoering uit de digitaal gearchiveerde data, 
 optimaliseer uw organisatie en verbeter uw bedrijfsprocessen – want alleen op  
die manier kunt u uw investeringen snel terugverdienen en uw winstgevendheid verbeteren.

� 

Voordelen voor de bedrijfsvoering | Trainingen
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Andere diensten van VDO
Om u te ondersteunen bij een efficiënte voorbereiding op het werken met 
 digitale tachografen, heeft VDO samen met diverse partners specifieke 
 programma’s ontwikkeld die zijn afgestemd op de diverse doelgroepen

Deze trainingen geven u alle benodigde ondersteuning bij het omgaan met digitale tachografen, 
de diverse aanvullende producten en de software voor databeheer. De trainingen geven ook 
uitleg over alles wat u moet weten inzake de relevante regelgeving in de EU en wat dit betekent 
voor de diverse betrokkenen. 

Ga voor nadere informatie over de VDO trainingen naar http://dtco.vdo.nl/training.

Ga naar http://dtco.vdo.nl/downloads voor beknopte informatie over de diverse aspecten 
van digitale tachografen en informatie over de diverse producten en oplossingen van VDO.


