
FELHASZNÁLÓBARÁT ALKALMAZÁS AZ ÖN OKOSTELEFONJÁRA

A TachoLink kulccsal két ingyenes Stoneridge alkalmazás előnyeit is kihasználhatja: 
a TachoCenter letölti a digitális tachográf adatait, a DuoMobile élő értesítéseket 
küld a vezetési időkről. A TachoLink kompatibilis minden EU jóváhagyott 
tachográffal és Android rendszerű okostelefonnal, vagy tablettel Bluetooth 
kapcsolaton keresztül.  

A TACHO LINK KULCS MEGVÁSÁRLÁSÁVAL HASZNOS 
STONERIDGE ALKALMAZÁSOKHOZ IS HOZZÁFÉRHET, 

PLUSZ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL

A Tacho Link egy speciális SE5000 
digitális tachográf nyomtatókazettával 
érkezik, hogy a kulcsot a tachográfhoz 
lehessen csatlakoztatni anélkül, hogy a 
nyomtató kazettát el kelljen távolítani.

*A DuoMobile alkalmazás kizárólag az SE5000 Exakt Duo vagy SE5000  Exakt Duo2 tachográfokkal 
kompatibilis.
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A sofőrök kérésének eleget téve megalkottuk a Duo Mobile 
ingyenes okostelefon alkamazást, amely a Duo technológia 
minden előnyét átviszi az Ön okostelefonjára. Ezzel a 
könnyen kezelhető alkalmazással a telefon szinkronizálja 
magát az SE5000 Exakt Duo vagy Duo2 tachográffal és így 
gyakorlatilag egy második Duo kijelzőt kínál Önnek. Így Ön 
valós időben értesülhet a vezetési és pihenési időkről, 
szabálysértésekről, mindezt az okostelefonján. A Duo 
Mobile támogatja a munkaidő direktíva kalkulációkat és a 
valós idejű hajózási/vasúti szállítás módot.

A DuoMobile tartalmazza a DuoWatch okosóra alkalmazást 
is. Ezzel minden felhasználói igény biztosított, akár az Ön 
karján is, így csak a vezetésre kell koncentrálni.

Ezek mellett az óra vibrációs 
jelzésekkel figyelmezteti Önt, 
amikor pihenőidő válik 
időszerűvé. Ezzel még sosem 
volt ilyen egyszerű 
szabályosnak maradni.

A Duo Watch az okostelefonján keresztül kapja az 
adatokat, ezzel a tachográf piacon egyedülálló 
szolgáltatást és pontosságot nyújt.

DUO MOBILE ALKALMAZÁS

TACHO CENTER ALKALMAZÁS
Minden EU jóváhagyási jellel ellátott tachográffal 
kompatibilis, így az új, innovatív és ingyenes 
alkalmazásunkkal, a Tacho Center lehetővé teszi az összes 
tachográf adat vezeték nélküli menedzselését. Letöltheti a 
sofőrkártya és a jármű egység adatait az okostelefonjára, 
vezeték csatlakoztatása nélkül. Ezen felül a TachoCenter 
pontosan tájékoztatja Önt a legutóbbi adatletöltés 
időpontjáról, így a flottakezelés hatékonyságát növeli. Ha az 
adat átkerült a telefonjára, onnan bármely számítógépre 
továbbíthatja, így az adatot biztonságosan tárolhatja.

Ingyenes alkalmazásaink 
hatékonyságáról további bemutatókat 
találhat a www.SE5000Exakt.com oldalon


