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VDO TIS-Web®

Gemakkelijk en professioneel tachograafdata beheren

Wilt u tachograafdata gemakkelijk beheren? Zodat u voldoet aan de regels zonder dat het u veel tijd kost? En wilt u 

tachograafdata eenvoudig kunnen analyseren zodat u de efficiency kunt verbeteren? Dan is VDO TIS-Web® de ideale 

oplossing. TIS-Web® is onderdeel van het slimme VDO-concept: Tachograafdata Zonder Omkijken.

VDO TIS-Web®: professioneel beheren van tachograafdata in een muisklik

Wilt u tachograafdata professioneel beheren en analyseren? Zoekt u een systeem dat gemakkelijk en snel werkt? Wilt u 

zich geen zorgen maken over een ingewikkelde IT-infrastructuur en het uitvoeren van back-ups? Dan is VDO TIS-Web® het 

ideale systeem voor u. 

Alles wat u nodig heeft voor VDO TIS-Web® is een computer met internettoegang. Het softwarepakket is eenvoudig 

in gebruik en heeft veel functionaliteit. Zo kunt u data van tachograaf en bestuurderskaart gemakkelijk binnenhalen, 

automatisch archiveren én gebruiken voor analyse om uw prestaties te verbeteren. Bovendien kan TIS-Web® eenvoudig 

met uw bedrijf meegroeien.
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• Alleen betalen voor wat u nodig heeft (geen IT-investering nodig)

• Altijd en overal toegang hebben tot uw data 

• Hoge veiligheid via wachtwoordbeveiliging en versleutelde datatransmissie 

• Gemakkelijk tachograafdata binnenhalen en verwerken

• Automatische overtredingdetectie en rijgedraganalyse

• Overzichtelijke rapportages en exports voor uw eigen datamanagementsysteem

• Flexibel in te richten naar uw specifieke situatie

• inlezen van analoge tachograafdata is mogelijk

• All in one  Opslaan –Archiveren – Analyseren 

• Wettelijke updates automatisch geïmplementeerd 

• Automatische data back-up  

• Automatische reportages in uw e-mail box

• Overzichtelijke overtredingsrapportages met boete indicatie 

• Beschikbaar in 23 Europese talen

• Gegarandeerd beveiligde database

• Eenvoudige koppeling met bestaande systemen

• Gegarandeerd  support uit uw regio

• 24/7 uw data bereikbaar 

• Met minimale inspanning uw verbetertraject opzetten

Functionaliteit

• Diverse export mogelijkheid CSV, Excel, Word en PDF

• Beheer bestuurdersgegevens en voertuiggegevens

• Locatiebeheer

• Analyse van de rij- en rusttijden

• Rapportages met overtredingen van bestuurders  

op de rij- en rusttijden

Bestuurdersrapportages

• Analyse van overtreding en van de bestuurders

• Activiteitenrapport van de bestuurders en voertuigen

• Maandelijkse rapportages compleetheid data 

bestuurder

• Controle handmatige invoer bestuurder

Voertuigrapportages

• Dagelijks protocol van de voertuigactiviteit

• Overzicht van de voertuigactiviteiten

• Ontbrekende kilometers

• Direct weergave rijden zonder kaart

• Maandelijkse rapportages compleetheid data voertuig

De voordelen van VDO TIS-Web®


