
           VEZETŐKÁRTYA ÉS TACHOGRÁF  ADATLETÖLTÉS ÉS      

     TOVÁBBÍTÁS BÁRHONNAN 

  Megfelel az előírásoknak 
 
A kártya és tachográf adatletöltést rende-

let írja elő. Ez gyakran okoz nehézséget, 

amikor a gépkocsivezetők és járművek 

beérkeznek és az egyéb munka mellett 

ezt a feladatot is el kell végezni. 

digivu – letöltő kulcs 

 
A digipostpro-t együtt szállítjuk egy digivu nevű letöltő 
kulccsal. Ez a piacon található egyik leggyorsabb 
adatletöltő, egyszerűen használható, és konfigurálha-
tó. A digipostpro használható a digifobpro-val is.  

Azonnali kiértékelés az 561/2006 rendeletnek megfele-
lően 

 
Kártya behelyezés után a gépkocsivezető információ-
kat kap amik segítik a büntetések megelőzését. A ké-
szülék kiírja az  utolsó tevékenység időpontját, a szük-
séges pihenőidőt, de a már elkövetett szabálysértése-
ket is. Természetesen magyarul  

Néhány technikai részlet 
 
A digipostpro internet kapcsolaton keresztül kommuni-
kál a szerverrel. Ez lehet saját, vagy szolgáltató által 
biztosított tárterület. Az adatok biztonságos kapcsola-
ton keresztül kerülnek mentésre  
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Egyszerű telepítés és használat 
 
Választhat a GPRS (ahol nincs kiépített háló-

zat) vagy LAN (ahol már rendelkezésre áll 

számítógépes hálózat) modellek között. A ké-

szülék a falra szerelhető, egyszerűen konfigu-

rálható. 

Tegye be a kártyát... 



Azonnali információk a kijelzőn 

A beépített kijelzőn folyamatosan nyomon követheti a 

letöltés állapotát  

A digipostpro tipikus használata 

A digipostpro olyan helyen is használható, ahol a 

számítógépes infrastruktúra nincs kialakítva. Működ-

het különálló egységként, elhelyezhető bárhol ahol a 

230 V-os tápellátás biztosított.  A gépkocsivezetők 

folyamatosan le tudják tölteni a kártya vagy 

tachográf adatokat, azok biztonságosan a megfelelő 

mappába lesznek elmentve. Ahol rendelkezésre áll 

meglévő számítógépes hálózat, a LAN-os verzió a 

megoldás. 
 

Technikai adatok 
LCD  kijelző (70mm X 40mm) 
Automatikus digifobpro csatlakozás 
Automatikus kártyaletöltés a beépített kártya letöltőn 
keresztül 
Robosztus műanyag ház 
Méretek: M:120mm, Sz:210mm, M:40mm 
230 V-os hálózathoz saját 12 V-os táppal csatlakozik 
Belső  GPRS modem vagy TCPIP modul 
Falra szerelhető kivitel 4 furattal 
1 év garancia 

Gyártó: 
Prosys Development 
Mill House 
44 - 46 Mill Green Road 
Mitcham 
Surrey 
CR4 4HY  UK 
Tel: 020 8687 3900 
Email:  info@tachosys.com www.tachosys.com 
Forgalmazó: 

Szelpo AutoControl Systems Kft 

8000 Székesfehérvár, Budai Út 390. 

22 500 863 

www.szelpo.hu. 

 

KÖZPONTOSÍTOTT TACHOGRÁF ADAT KEZELÉS 

A GÉPKOCSIVEZETŐ ÖNÁLLÓAN LETÖLTHETI A KÁRTYÁJÁT ÉS VÉGEZHETI A TACHOGRÁF 

LETÖLTÉST 

PÉLDÁK A KIJELZÉSRE 
A kezelő visszajelzést kap minden fon-
tos információról 

Várakozás kártya behelyezésre 

Kártya feltöltés állapota 

Szabálysértési jelentés 

Üzenet a gépkocsivezetőnek 

Üzemeltetői kártya főmenü 

 Tegye be a kártyát... 

Küldés… 

4096/26502 

 Szabálysértés 

 Nem elegendő pihenő 
 6ó35 

 9 óra lett volna      

 szükséges 

 25/04/2009 17:36 

 Hívja fel az irodát   

 +36 20 1234567 

 

 Főmenü 
 Fájl feltöltés 

 Fájl nézet      

 Gyors nézet 

 Karbantartás 

 A Digipostpro-ról 

 Kilépés 
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