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WEBFLEET TachoShare is een Remote Download Module die de tachograafgegevens van 

voertuigen op de weg downloadt en connectiviteit biedt voor analysesoftware van derden. U krijgt 

de volledige controle over uw gegevens, en over met wie u de gegevens deelt vanaf een beveiligd, 

toegankelijk archief. 

WEBFLEET TachoShaRE
MODULE VOOR HET OP AFSTAND DOWNLOADEN EN ARCHIVEREN VAN 
UW TACHOGRAAFGEGEVENS, ZODAT U IN CONTROLE BENT 

Voordelen

VEREENVOUDIGDE NALEVING
•		Minimaliseer	administratieve	rompslomp	en	tijd	die	wordt	besteed	aan	automatisch	downloaden	

op afstand
•		Bekijk	eenvoudig	welke	voertuigen	en	chauffeurs	bijgewerkt	zijn	qua	downloads	om	boetes	 

te voorkomen 
•		Met TachoShare Plus: helpt u om te blijven voldoen aan de richtlijnen voor de rij- en rusttijden 
zonder	contact	op	te	nemen	met	de	bestuurder	en	informeert	u	op	tijd	omtrent	overtredingen	
om boetes te vermijden

VERMINDER KOSTEN, VERHOOG PRODUCTIVITEIT
•		Door	minder	onderbrekingen	in	uw	voertuigschema	kunnen	uw	chauffeurs	op	de	weg	blijven
•		Bespaar	op	personeelszaken	door	administratieve	taken	te	verminderen
•		Met TachoShare Plus: krijg toegang tot realtime informatie over resterende rijtijden voor een 
hogere	bezetting

GEGEVENSBEVEILIGING VERBETEREN
•		Wij	beheren	uw	bedrijfskaart	voor	u	en	bewaren	deze	in	een	beveiligd	datacenter	
•		Er	is	geen	lokale	infrastructuur	nodig	om	data	te	hosten.	Webfleet	Solutions	neemt	het	volledige	
beheer	voor	zijn	rekening.

•		Gegevens	worden	opgeslagen	in	overeenstemming	met	AVG
•		Duidelijke	bedienings-	en	toegangsinstellingen	voor	gebruikers

INTEGRATIE ZONDER NOEMENSWAARDIGE ONDERBREKINGEN
•		U	hoeft	niet	over	te	stappen	van	uw	huidige	serviceaanbieder	voor	de	analyse	van	

tachograafgegevens
•		Gegevens	worden	rechtstreeks	verzonden	naar	externe	analysetoepassingen*	om	uw	proces	nog	

soepeler te laten verlopen



0
6

0
9

2
0

19
_T

ac
h

o
S

h
ar

e
_

d
s_

N
L

VEREENVOUDIGDE 
NALEVING

Functies

AUTOMATISCH DOWNLOADEN EN ARCHIVEREN OP AfSTAND  
De bestuurderskaart en gegevens over de voertuigunit worden automatisch gedownload 
naar	de	beveiligde	servers	van	Webfleet	Solutions	waar	ze	minimaal	twee	jaar**	gearchiveerd	
worden om de opvolging te vereenvoudigen.

DELEN VAN GEGEVENS MET ExTERNE MET AANBIEDERS VAN ANALySES VAN 
TACHOGRAAfGEGEVENS 
Deel	uw	gegevens	naar	eigen	inzicht	met	uw	bestaande	externe	aanbieder	van	analysediensten*.	

OVERZICHT VAN DE DOWNLOADSTATUS TEN OPZICHTE VAN DE PLANNING 
Met	het	heldere	overzicht	blijft	u	steeds	geïnformeerd	en	up-to-date	betreffende	de	wettelijke	
eisen waaraan u moet voldoen. 

HANDMATIG OPVRAGEN VAN DE GEGEVENS VAN DE VOERTUIGUNIT/BESTUURDERSKAART 
Biedt	extra	vrijheid,	doordat	de	gebruiker	gegevens	kan	opvragen	buiten	de	vastgelegde	planning	om.	

TACHOSHARE WINDOWS APP 
Een handige tool die u helpt uw tachograafgegevens automatisch te downloaden en op te slaan 
in het WEBFLEET-archief op uw lokale Windows-desktopcomputer. 

* API beschikbaar voor externe leveranciers om hun service te integreren. 

** Langere perioden van gearchiveerde gegevens zijn beschikbaar wanneer de lokale wetgeving dit voorschrijft.

tachoshare Plus

Met	een	extra	abonnement	kunt	u	profiteren	van	alle	bovenstaande	functies	plus:	

•		GEAUTOMATISEERD	DOWNLOADSCHEMA	MET	MEERDERE	DOWNLOADS
· De gegevens van het voertuigsysteem worden elke 7 dagen gedownload  
·	Gegevens	van	de	bestuurderskaart	worden	elke	dag	gedownload

•		DATA	IN	HOGE	FREQUENTIE
·	Maakt	aanvullende	functies	mogelijk	op	het	platform	van	uw	externe	serviceaanbieder
·	Vereist	voor	naleving	van	bepaalde	richtlijnen
· Maakt verwerking eenvoudiger wanneer de gegevens worden gebruikt voor salarisberekeningen

•		RESTERENDE	RIJTIJDEN   
· Nauwkeurige dagelijkse en wekelijkse resterende rijtijd voor ad-hoc-opdrachten en -planning
· Realtime meldingen van sociale overtredingen.


