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Med TIS-Web Startpaket kan du snabbt och enkelt börja arkivera och utvärdera data från digitala färdskrivare*
och från förarkort. Förutom startpaketet behöver du bara en dator med internetuppkoppling. Startpaketet innehåller en kortläsare för kopiering av förarkort och ger dig 6 månaders TIS-Web-åtkomst i nivå guld för en användare
och obegränsat antal fordon.
* Data från färdskrivaren hämtas med Downloadkey/TIS-Compact (ingår ej) eller DLD.

Fördelar med TIS-Web:








Innehåll:

Passar alla storlekar och typer av företag.
Åtkomst, arkivering och utvärdering av data kan göras från valfri
internetansluten dator.
Enkelt att kontrollera arbetstider och körtider med rapporter och
grafer. Automatiska rapporter på mejl i nivå guld.
Enkel att kontroller om förarna följer kör– och vilotidsreglerna.
TIS-Web uppfyller alla lagkrav på arkivering och utvärdering.
Du behöver inte själv ansvara för databackup, det görs automatiskt.
Fjärrnedladdning av massminne och förarkortsdata via internet
direkt till ditt TIS-Web-konto.

TIS-Web för arkivering
och utvärdering i 6 månader för
1 användare.
CD: Kort instruktion TIS-Web
Kortläsare
CD: Drivrutin för kortläsare.
Nivå Guld (med automatiska rapporter och indelning i flera platser)
Nivå Silver kan på begäran erhållas efter 6 månader.

Så gör du för att komma igång.
Ladda ner avtalet från www.vdo.se. Du och din återförsäljare skriver under avtalet och
skickar till oss. Vi mejlar inloggningsuppgifterna till dig varpå du kan börja använda TISWeb-tjänsten. Efter 6 månader gäller nedanstående priser:

Typ

Antal användare

Antal fordon

Kostnad per månad exkl. moms*
Guld
Silver

Flatrate 1
1
1
230:200:Flatrate 2
2
2-4
470:410:Flatrate 3
2
5-10
760:660:Flatrate 4
2
11-20
940:820:Flatrate 5
2
21-50
1140:990:Fler än 50 fordon på förfrågan.
*Typ av Flatrate beräknas efter mängd uppladdad data (antal fordon och antal kopieringar).

Art. Nr: A2C59514908
Rek. Pris exkl. moms: 1 975:- RK 00
Systemkrav: Windows 7, Windows Vista eller Windows XP, ledig USB-port, Microsoft Internet Explorer från version 6.0. Internetuppkoppling 1 Mbps.

På www.vdo.se hittar du mer information. För frågor mejla fardskrivare@kgk.se eller kontakta GLVMB 08-923399
Marknadsförs av KG Knutsson AB 191 81 Sollentuna

