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TachoSafe RDU (TachoSafe enota za prenos podatkov na daljavo) omogoča prenos podatkov 
digitalnih tahografov in kartic voznikov na daljavo. Prevozniška podjetja so vedno bolj 
naklonjena izvajanju prenosa podatkov na daljavo, ker se na tak način izognejo veliki logistični 
težavi - vračanju tovornega vozila v bazo zgolj zaradi kopiranja podatkov tahografa.

TachoSafe RDU
Enostavna rešitev za prenos podatkov na daljavo

 Glavne prednosti naprave TachoSafe RDU so stalen pregled nad 
voznim parkom, samodejno izvajanje obveznih prenosov in zato 
nobenih kazni zaradi izostalih prenosov, občutno zmanjšanje 
stroškov, ker se vozilom ni treba vračati v bazo ter združljivost  
z vsemi programi za analizo podatkov.

*  Nakupna cena kompleta je  
137,75 € + ddv. V njej ni zajeta  
mesečna naročnina 6 € + ddv, 
ki vsebuje strošek strežnika, 
podpore in SIM kartice za 
pošiljanje podatkov.

Vsebina kompleta
•  RDU enota
•  Kabel za povezavo s tahografom
•  Antena s priključnim kablom

Naprava je v celoti 
združljiva z novo, drugo 

generacijo digitalnih 
tahografov.

137,75*
+ naročnina 

in DDV

145,00



Taho Center
Andrej Vodenik s.p.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Odobrena delavnica  
za tahografe
Gaji 44
SI-3000 Celje

051 415 276 
info@tahocenter.si

tahocenter.si 

Opis delovanja 

TachoSafe RDU lahko razbremeni procese v vašem 
podjetju, saj se bodo podatki iz digitalnega tahografa 
samodejno prenesli tja, kamor boste določili in v 
časovnih intervalih, ki jih boste določili. Medtem, ko 
je podatke digitalnega tahografa običajno mogoče 
prenesti samo s kartico podjetja, vstavljeno v tahograf v 
vozilu, se prenosi podatkov s pomočjo TachoSafe RDU 
lahko izvršijo, ko je kartica podjetja v čitalniku kartic v 
pisarni.

•  Komplet TachoSafe Remote download GPRS 
omogoča prenos podatkov iz digitalnega tahografa na 
daljavo.

•  Enota za oddaljeni prenos (RDU) je trajno nameščena  
v vozilu in priključena na digitalni tahograf. 

•  Postopek prenosa samodejno koordinira strežnik  
za oddaljeni prenos.

•  Proces prenosa sproži aplikacija TachoSafe RDU 
Manager, ki mora biti nameščena na lokalnem 
računalniku z internetno povezavo. Aplikacija uporablja 
priključeni čitalnik kartic z vstavljeno kartico podjetja.

•  Sistem deluje v ozadju, v primeru napak pa opozori 
uporabnika.

•  Podatki o prenosu (datoteke .ddd) se prenesejo  
v aplikacijo TachoSafe RDU Manager in shranijo  
na računalniku. Podatke oz. datoteke lahko naložite  
v spletni račun, jih shranite in izdate različna poročila  
v skladu z AETR561.

Prikaz prenosa podatkov na daljavo 

GPRS/GPS 
operater

TachoSafe 
strežnik
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Računalnik z aplikacijo 
TachoSafe RDU Manager
in čitalnikom z vstavljeno 

kartico podjetja

Tahograf z vstavljeno 
voznikovo kartico, 

RDU modul in antena

TachoSafe  
RDU Manager

Aplikacija TachoSafe RDU Manager je dostopna 
na spletu in jo je možno brezplačno prenesti na 
računalnik.

Kontrolna tabla aplikacije TachoSafe RDU 
Manager


