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Programska oprema TahoPRO
Najem programa za samostojno obdelavo digitalnih podatkov

Programska oprema 
TAHO je skladna tudi z 
novo, drugo generacijo 
digitalnih tahografov.

Zunanja storitev kopiranja kartice voznika in digitalnega/pametnega tahografa -
Kopiranje na terenu do 25 km, 10,00 €/obisk (nad 25 km po ceniku mobilne delavnice) -
Pošiljanje .ddd datotek po e-pošti -
Prevzem .ddd datotek po e-pošti -
Prevzem .ddd datotek preko sistema za oddaljeno kopiranje 

Neomejen dostop do izdelanih poročil preko spleta 

Zunanja storitev izdelave poročil -
Samostojno izdelava poročil 

Poročilo o aktivnostih voznika/vozila - mesečno 

Poročilo o aktivnostih voznika/vozila - obdobje po izbiri 

Grafični pregled aktivnosti voznika/vozila 

Evidenca tedenskega del. časa voznika (nočno delo) 

Prekoračitve voznika z obrazcem za poduk 

Izpis iz tahografa za DARS 

Izpis iz tahografa za FURS 

Izvoz .ddd datotek 

Poročilo o hitrosti 

Potrdilo o dejavnostih voznika 

 Najem TahoPRO programske opreme 
za samostojno obdelavo digitalnih 
podatkov je cenovno najbolj ugodna 
rešitev za podjetja, ki imajo kapacitete 
in kompetence za samostojno kopiranje 
in obdelavo podatkov s tahografov in 
voznikovih kartic. Programska oprema 
deluje v različnih jezikih in je skladna z 
lokalnimi zakonodajami. Ustrezna je tudi 
za novo generacijo digitalnih tahografov 
ter omogoča uvoz datotek iz različnih 
sistemov oddaljenega kopiranja podatkov. 

Št. voznikov Cena letnega najema (€) *
1 138,60
2 221,76
3 291,06
5 415,80
8 496,80

10 552,00
15 624,00
20 759,00
25 828,00
30 910,80
40 1.159,20
50 1.380,00
60 1.573,20
70 1.787,10
80 1.987,20
90 2.173,50

100 2.387,40

* V cenah letnega najema so zajeti letni najem programske opreme  
za navedeno število voznikov, tehnična podpora in svetovanje.  
V cenah najema nista zajeta strojna oprema za zajem (kopiranje) 
podatkov in DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2022 do preklica oz. objave 
novega cenika.

110 2.595,78
120 2.765,52
130 2.924,22
140 3.071,88
150 3.208,50

S časovnico v programu TahoPRO boste imeli celovit pregled nad 
dogajanji in opravili v naslednjem mesecu. 

S pregledom aktivnosti voznika boste lažje razporejali delo, imeli  
pregled nad časi vožnje in počitka ter se izognili morebitnim kršitvam.  

S pomočjo prikaza kršitev voznikov boste dolgoročno lažje 
organizirali delovne procese in jih uskladili z zakonodajo in predpisi.

Spletna aplikacija je skladna s slovensko, 
hrvaško, avstrijsko, italijansko, srbsko, 
bosansko, črnogorsko, madžarsko in 
makedonsko zakonodajo ter deluje v jezikih 
omenjenih držav.


