
VDO SMART

TERMINAL

Najnowszy czytnik do DTCO 4.0 

VDO SmartTerminal to stacjonarny czytnik najnowszej generacji do kart kierowcy i firmowych 

wykorzystywany w DTCO 4.0. Dziêki VDO SmartTerminal jesteœ natychmiast gotowy na DTCO 

4.0. Jest tak, poniewa¿ zosta³ specjalnie opracowany pod k¹tem wymagañ nowego tachografu 

cyfrowego DTCO 4.0 i akceptuje wszystkie algorytmy pierwszej i drugiej generacji. Dziêki VDO 

SmartTerminal spe³niasz wszystkie wymogi prawne dotycz¹ce odczytu i archiwizacji danych 

kierowcy i pojazdu. Dziêki karcie SD o pojemnoœci 32 GB VDO SmartTerminal ma prawie 

nieograniczon¹ pojemnoœæ do przechowywania tych danych. 

VDO SmartTerminal zachwyca eleganckim wygl¹dem i prost¹ instrukcj¹ obs³ugi. Jeœli ju¿ 

pracujesz z TIS-Web®, szybko poczujesz siê jak w domu. Interfejs u¿ytkownika oparty jest

na ³atwym w obs³udze oprogramowaniu do zarz¹dzania flot¹. Transmisja danych jest prosta. 

Wystarczy w³o¿yæ kartê, a pobieranie rozpocznie siê automatycznie. Alerty wizualne

i dŸwiêkowe wskazuj¹, kiedy u¿ytkownik wymaga dzia³ania. Praktyczne funkcje 

przypominania wskazuj¹, kiedy ostatnie pobieranie zosta³o zakoñczone, a kiedy nastêpne 

powinno zostaæ przeprowadzone. Wszystkie polecenia mo¿na wprowadzaæ bezpoœrednio

na 7-calowym ekranie dotykowym (przek¹tna ekranu oko³o 18 cm).

Eleganckie urz¹dzenie mo¿na ³atwo 

zainstalowaæ zarówno na biurku, jak i 

na œcianie. Do monta¿u na œcianie 

nie s¹ wymagane ¿adne dodatkowe 

wsporniki. W zaledwie kilku krokach 

zostaniesz poprowadzony przez 

konfiguracjê urz¹dzenia i mo¿esz 

zacz¹æ od razu. VDO SmartTerminal 

jest równie¿ wyposa¿ony w zaczep 

zabezpieczaj¹cy przed kradzie¿¹ 

(np. Zamek Kensington).

£atwa instalacja

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoñ!

kraj@lontex.pl

tel. 32 215 27 97 w. 21, 22
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£atwe rozwi¹zanie do pobierania danych z karty kierowcy i klucza do pobierania

danych z tachografu

Kompatybilny równie¿ z kartami GEN 2

Po³¹czenie przez LAN, WLAN lub USB do komputera 

Samodzielna praca bez komputera (dane przesy³ane przez pamiêæ USB)

Mo¿liwoœæ ³atwego importowania danych do TIS-Web

Spe³nia wymagania prawne dotycz¹ce flot (pobieranie, archiwizacja i wizualizacja)

Du¿y ekran dotykowy TFT 7”

Podstawowa analiza pobieranych danych (informacje o kierowcy i pojeŸdzie)

Monta¿ na œcianie lub stole

Kompatybilny z blokad¹ Kensington

Aktualizacja oprogramowania lokalnie lub przez Internet

32 GB pamiêci wewnêtrznej

Czytnik chipów RFID

Nowa potê¿na platforma zwiêkszaj¹ca funkcjonalnoœæ

VDO SmartTerminal


