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VDO DLD®
Tachograafdata downloaden op afstand
Het Remote Download Device (DLD®) van VDO is een comfortabele oplossing voor het downloaden van de
wettelijke data uit het massageheugen en de bestuurderskaart. DLD® verzendt de gegevens automatisch, veilig
(versleuteld) op ieder gewenst moment naar de computer op de thuisbasis of in TIS-Web® archief analyse.
DLD® is onderdeel van VDO’s totaalconcept Tachograafdata Zonder Omkijken.
Met de DLD® is het niet meer nodig om in het voertuig de data uit te lezen en heeft u geen Downloadkey of (mobiele)
kaartlezer meer nodig om tachograafdata te downloaden. Het downloadproces wordt vanaf de kantoorcomputer
geregeld, zodat de bedrijfskaart in het kantoor kan blijven. De data download wordt automatisch uitgevoerd volgens de
door u vastgestelde intervaltijden.
De voordelen van VDO DLD®:
•

Tijdwinst: door automatische overdracht van tachograafdata naar bedrijfscomputer en archiveersoftware (bijv.
TISWeb®) Gemak: downloaden hoeft niet in het voertuig en de bedrijfskaart blijft op kantoor

•

Minder administratie: downloaden vereist geen handeling van uw personeel

•

Geen zorgen: veilig downloaden en correcte naleving van regels

•

Voertuig – bestuurdersdata automatisch uitgelezen

•

Download volgens wettelijk termijn of frequenter

•

Geen handelingen in het voertuig meer nodig

•

Gegarandeerde versleutelde beveiligde netwerkverbinding

Voor dataverzending vanuit heel Europa.
•
•
•

De DLD® Wide Range maakt gebruik van het mobiele netwerk en biedt uiteraard een veilige versleutelde datatransfer
Wide Range geeft maximale flexibiliteit. Downloads kunnen geheel locatieonafhankelijk plaatsvinden vanuit heel Europa
Instelbare download frequentie binnen de wettelijke termijn of frequentie

Uitbreidingsmogelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

VDO Drive Time - Track & Trace
Afgelegde route
Actuele voertuigposities
Resterende toegestane rijtijd, actuele rijtijd bestuurder inzichtelijk
Geo Fencing
Hosting
Brandstofverbruik

VDO – A Trademark of the Continental Corporation

DLD® Wide Range (GPRS)

Voertuig
DTCO®

Service provider
(GPRS)
Internet (https)
TIS-Web® server

Server op afstand

Internet (https)

DLD®
Internet (https)

Kantoor

Bedrijfskaart

DLD® Short Range (WiFi)
Voor dataverzending via WiFi op de wagenparklocatie.
•
•

DLD® Short Range is een handige oplossing voor vloten die regelmatig terugkeren naar de thuisbasis. Downloads
vinden automatisch plaats op de wagenparklocatie, zodra de wagen zich in het bereik van uw WiFi-netwerk bevindt.
Dataoverdracht is kostenloos.
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