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A mais completa solução para análise de tacógrafos

Fácil
• Fácil de trabalhar 
• Leitura simplifi cada dos dados de tacógrafo
• Apresentações gráfi cas signifi cativas

Conforme a lei atual
• Cumpre os requisitos legais
• Relatório exato de infrações, controle de entradas complementares e localização
• A integridade dos arquivos é constantemente verifi cada

Poderoso
• Administração automática dos dados
• Arquivo dos dados em base de dados – SQL com backup automático
• Disponível em vários idiomas

Flexivel 
• É possível integrar em outras soluções – e em redes
• Disponível tambem para terminais e servidores Citrix®
• Ligações por rede ou internet a periféricos de descarga remotos

Atualizável
• Módulo especialista para a análise de ficheiros –S e dados de velocidade
• Estatística e avaliação no módulo de análise de tempos
• Interface para gestão de tempos, aplicações para escritório e apoio a Recursos Humanos



Tachoplus é a solução completa para qualquer empresa, para condutores individuais, 
até grandes frotas. Conforme as legislações da UE para arquivo e controle 
de dados do condutor e do tacógrafo do veículo. 

Módulos efi cazes do TachoPlus:
Á medida do seu negógio

• Leitura e análise dos dados de cartão de condutor
• Compativel com todos os periféricos de descarga
• Arquivo seguro dos dados com controle sobre dados em falta
• Apresentação gráfi ca completa e simplifi cada
• Relatórios semanais e mensais signifi cativos
• Declaração de Atividade e Relatório de formação do motorista
• Análises de infrações de Reg. EU 561/2006 & EG 2002/15, 
 DE-FPersV, AETR,CH-ARV 1&2, Lei 27/2010
• Opção de correção em entradas adicionais ou manuais
• Pré-Auditoria e relatórios específi cos para entrega a entidades de controle
• Envio de dados de cartão de condutor através de e-mail 
 de forma automática
• Base de Dados em SQL com backups automáticos

• Vários postos de trabalho em simultâneo 
 por rede LAN ou WAN para a mesma base de dados
• Exportação dos relatórios para Excel, CSV 
 e vários outros programas
• Aquisição dos dados de forma automatizada de terminais 
 de descarga e sistemas de descarga remota 
• Base de Dados SQL, integração em sistemas MS-SQL DB

• Sistema de licenciamento fl exível (número de usuários 
 em vez de postos de trabalho)
• Gestão de Grupos ou Usuários
• Login do usuário com permissões selecionáveis
• Estimativa de várias legislações e linguagens para diferentes condutores
• Características operacionais defi nidas por fi ltro para 
 condutores e veículos 

TachoPlus PC
Ferramenta efi caz 
para pequenas empresas 
e condutores individuais

TachoPlus SERVER
Ferramenta efi caz para empresa 
com vários locais de trabalho 
ou localizações

TachoPlus ENTERPRISE
Integração no ambiente de Técnologia 
de Informação já existente em médias 
e grandes empresas

Módulos efi cazes

«TachoPlus pode 
ser fácilmente integrado 

no nosso ambiente TI 
existente e tem interfaces 
abertas para outras aplicações.»

«Eu mal tenho tempo 
para exigências legais. 
TachoPlus está a fazer 

todo o trabalho legal, 
de uma forma fácil 

e confi ável.»

«O controle na estrada 
e o controle na empresa são 

intensifi cados no futuro. 
Empresas que efectuem análises 

de infrações têm signifi cativamente 
menos a temer em relação a multas.»

• Vários postos de trabalho em simultâneo 

• Sistema de licenciamento fl exível (número de usuários 



Tachoplus é compatível com a maior parte de 
periféricos de descarga, tal como VDO Down-
load Key, Actia D-Box, Stoneridge, Optac e mui-
tos outros. Aquisição de dados online a partir 

de vários dispositivos e serviços de download 
remoto. TachoPlus administra uma quantidade 
de datas, validade dos cartões de condutor, 
calibrações etc. A Central de Arquivo de Dados 

SQL é a base para as análises operacioanais 
e legais, assim como para a exportação para 
outras aplicações.

Arquivo Sistemático:
Descarga de dados de tacógrafo com 
efi ciência e segurança

Descarga dos dados do tacógrafo 
com periféricos de descarga

Descarga dos dados do cartão 
por Leitor de Cartões

Descarga dos dados do cartão 
por Terminal de Descarga

Leitura dos dados .DDD 
(já descarregados) 

Leitura de discos tacográfi cos 
por Scanner

Impressão de todos 
os relatórios

Exportação de todos 
os relatórios em PDF

Descarga remota 
da frota com sistema 

de telemática

Envio de dados do cartão por email 
para o condutor

Exportação dos dados originais (.DDD) 
e dados corrigidos (.FTF)

Aqrquivo em base de 
dados Microsoft SQL 



Apresentações 
gráfi cas signifi cativas

Resumo da jornada de trabalho/Arquivo completo dos dados

Apresentação detalhada das jornadas diárias

Calendário anual para uma rápida visão geral

Dados da velocidade do veículo

Análise datalhada de atividades diárias

Relatório detalhado individual com todos os pormenoresApresentação detalhada das jornadas diárias

Calendário anual para uma rápida visão geral

Relatório detalhado individual com todos os pormenores

Resumo da jornada de trabalho/Arquivo completo dos dados



Relatório de infrações com toda a exatidão, 
cálculo de infrações segundo 

a legislação de vários países

Mostra evidências 
de manipulação de 
tacógrafo, relatórios 
técnicos e aferição

Estatísticas de infrações e falhas 
(com módulo de estatísticas), 

as comparações entre os 
departamentos e mandatários

Com este módulo do TachoPlus consegues recursos ainda mais profi ssionais, 
que de outro modo só está disponível para as autoridades.

TachoPlus-Expert: Módulo com recursos 
avançados e visão mais detalhada

• Várias alterações nos dados

• Função de medição de tempos 
 de condução, trabalho 
 e períodos de repouso

• Exportação de dados, tarefas 
 e relatórios em formato CSV

• Abre várias janelas de análise 
 em simultâneo

• Estimativa de 7 dias dos 
 fi cheiros – S, análise de velocidade 
 em ¼ de segundo

• Vista esquematizada dos dados 
 (fi cheiros DDD)

• Informação do hardware 
 e software do tacógrafo

Outras funções com 
TachoPlus EXPERT

Avaliação e exportação 
de dados de velocidade, 
análise dos fi cheiros S



Em detalhe:
Módulos suplemen-
tares do TachoPlus

Tudo incluído:
Todos os serviços 
adicionais do TachoPlus

TachoPlus ScanT
Os discos tacográfi cos podem ser digitalizados com 
qualquer scanner e automáticamente cruzados 
com os dados digitais, de modo que os tempos 

de serviço dos condutores sejam totalmente gravados (engloba 
dados analógicos+digitais). Em caso de um número elevado de 
discos, para uma melhor performance, aconselhamos um scanner 
de alto rendimento.

A aquisição de dados a partir 
de sistemas remotos de download
TachoPlus torna possível a descarga e análise de 

dados do tacógrafo através de download de quase todos 
os acessos remotos. Os dados de novos condutores e veículos 
são criados e atribuídos aos clientes automaticamente.

TachoPlus CLOUD
TachoPlus também está disponível na 
Internet como serviço, garante as mesmas 
funcionalidades completas do TachoPlus. 

O preço fl exível e acessível, permite o acesso a curto prazo 
para as necessidades dos clientes particulares.

Com este software gratuito, o condutor será 
devidamente informado sobre os seus tempos de 

condução e períodos de descanso. TachoPlus envia os dados 
do tacógrafo por e-mail automaticamente.

Os contratos de suporte, 
garantia e manutenção 
TachoPlus em colaboração com os seus 

parceiros, permite a manutenção e atualizações a preços 
acessíveis, garantindo assim a atualização regular do Tachoplus, 
e em caso de problemas, de uma assistência rápida e efi ciente, 
por telefone ou acesso remoto. No primeiro ano de contrato, 
está tudo incluído gratuitamente.

Formação
Temos disponível, formação para condutores e gestores 
de frota, em vários locais e de forma constante. 

A formação é uma mais valia para qualquer empresa. 
Para o programa de formações, contacte o representante 
do Tachoplus www.in-forma.pt.

Assessoria Juridica Independente 
O Tachoplus oferece a todos os clientes a oportunidade 
de análise de infrações, de conhecer a realidade 

das mesmas e respetiva ajuda na impugnação. Para mais 
informações, contate o representante www.in-forma.pt.

TachoPlus Bus
No serviço de transporte público de passageiros, 
os regulamentos especiais de pausa são levados em 
conta. Captura precisa através do «OUT OF SCOPE». 

Permite calcular fácilmente o imposto fi scal do combustível em 
tráfego misto.

TachoPlus Supplements
Permite a defi nição de conjuntos de taxas, 
diferenciadas por grupos de funcionários. 
Horas de trabalho adicionais e ausências podem 

ser defi nidas livremente.

TachoPlus ShiftTimes
Tempos separados de horário diurno ou noturno, 
pode ser apresentado em relatórios e colunas 
diferenciadas.

TachoPlus FSK
Com a aplicação RFID do selo de adulteração 
e à prova de falsifi cação dos dados do condutor, 
a licença de condução pode ser verifi cada 

com o leitor ao mesmo tempo com a leitura do cartão do 
condutor. A documentação de provas e acompanhamento 
de cronogramas estão plenamente integrados no TachoPlus.

TachoPlus Time
O sistema de gravação Tachoplus Time permite 
também registar o horário laboral de todos os 
empregados (mesmo os que não são condutores) 

através de relógios de ponto eletrónicos.O horário de trabalho 
do pessoal que alterna o serviço de condutor com outro, 
pode ser combinado da mesma forma. 

Desenvolvimento e suporte: Para o seu representante, por favor visite:

Rorschacherstrasse 189, CH-9000 St. Gallen, Schweiz
Tel +41 71 242 70 70, offi  ce@softproject.ch
www.tachoplus.com

On-Forma Lda.
Rua Dr. Felix Alves Pereira, 5 3°esq
2710-Sintra
Tel. +351 966 264 745, geral@on-forma.pt
www.on-forma.pt

Todos os serviços 


