DLKPro TIS-Compact (EE)
Upraven pro střední a východní Evropu
Speciálně vytvořený pro oblast střední a východní
Evropy. DLKPro TIS-Compact (EE) může být použit
ke stahování, archivaci i zpracování dat. Je také
vhodný pro rychlou kontrolu přestupků.

DLK Pro TIS-Compact (EE) zajišťuje výborné
zabezpečení dat, díky integrované čtečce SD
karet - kdykoli může být vytvořena záložní kopie
na SD kartu.

Data z digitálního tachografu jsou stahována přes
6-ti kolíkový interface, který je kompatibilní se
všemi digitálními tachografy. Integrovaná čtečka
karet umožňuje stažení dat přímo z karty řidiče.
Vysokorychlostní USB interface potom přesune
data rychle a bezpečně do PC.

Jelikož DLKPro TIS-Compact (EE) nepotřebuje
zdroj energie pro stažení dat z tachografu ani pro
přenos dat do PC,dá se kdykoli použít jak ve
vozidle tak k počítači.Integrovaná nabíjecí baterie
je nutná pouze ke stažení karet řidičů a pro
zobrazení na displeji.

Tento mobilní klíč nabízí nejvyšší komfort a
jednoduché ovládání, také díky svému
integrovanému 2.2" TFT dotykovému displeji,
který na místě zobrazuje přestupky řidiče podle
evropské legislativy nebo připomínkovač stažení.
Klíč také zobrazuje informaci o stavu baterie a
volné paměti.

Za použití integrovaného softwaru můžete
tisknout archivovat a prohlížet data a přestupky z
karet řidičů a vozidel.
DLKPro TIS-Compact (EE) je ideální pro malé
vozové parky a samostatné živnostníky , kteří
musí povinně sledovat přestupky, ale nepotřebují
složitější vyhodnocení.

DLKPro TIS-Compact (EE)
Upraven pro střední za východní Evropu
Výhody
• Stažení, archivace a zobrazení dat plus upozornění na přestupky, vše v
jednom zařízení
• Naplňuje zákonné podmínky pro stahování dat v autoparcích i dílnách
• Naplnění zákonných podmínek archivace pro autoparky
• Stažení dat z velkokapacitní paměti všech tachografů a z karet řidičů
(kompatibilní s12V a 24V zařízeními)
• Možnost stažení dat z karty řidiče přímo přes integrovanou čtečku karet
• Handy 2.2" TFT dotykový displej pro zobrazení posledních stažení,statutu
stažení, stavu baterie a momentální kapacitou paměti
• LED dioda pro zobrazení statutu stažení plus zvukový signál, pokud je stažení
dokončeno
• Připomínkovač stažení
• Kontrola zápisu stažených dat
• Jednoduchá archivace dat z karet řidičů a velkokapacitní paměti na oddělený
systémový disk s grafickou podporou
• Zobrazení dat, např. aktivity řidiče a vozidla (čas řízení, pracovní doba a doby
odpočinků), rychlost, události, hlášení o přestupcích a závadách na PC.
• Export dat do jiných aplikací
• Výtisky z dat řidičů a vozidel
• Pro stažení dat z tachografu a zobrazení na PC, není třeba žádný další zdroj
• Paměť na cca 6000 čtvrtletních stažení
• 2 GB paměti
• Rychlý přenos dat z tachografu do PC díky vysokorychlostnímu USB interface
• Předdefinovatelná úvodní obrazovka
• 29 jazyků

Balení obsahuje
• DLKPro TIS-Compact (EE)
• Software pro konfiguraci, zobrazení dat,
vyhodnocení a archivaci na klíči
• USB prodlužovací kabel
• Quick Start Booklet (tištěný) a Instrukce k ovládání
(v digitální podobě na klíči)
• Poutko

Systémové požadavky
• Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP,
s aktuálním servisním balíčkem
• USB port na PC

Příslušenství
• DLKPro Nabíječka
• DLKPro Neoprenové Pouzdro
Obj. č. Pro DLKPro TIS-Compact (EE): A2C59514673
Obj. č. Pro DLKPro nabíječku: A2C59514675
Obj. č. Pro DLKPro Neoprenové pouzdro: A2C59514917
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