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uyumluluk .... sürücü güvenliği .... performansı en üst düzeye çıkarma .... süreçleri basitleştirme

Digifob, kapsamlı bir AB AETR Kuralları içerir. 
Avrupa'daki birçok uygulama otoritesi 
tarafından kullanılan teknolojinin aynısıdır.

Veriler içinde meydana gelen tüm ihlaller 
kronolojik sırayla kullanıcıya bildirilir.

Bazı sürücülerin AB AETR Kurallarını takip etmekte 
zorlanması ve kaçınılmaz olarak hata yapması şaşırtıcı 
değildir. Digifob sürücülere kurallara uymada yardımcı 
olur, güvenli sürüş ve yasal sorunlarla karşılaşmamak 
için pratik ve anlık çözüm!!!

Sürücü kartlarını okumanın akıllı yolu!!!

İhlallerden Kaçınma!!!

Sürücü Güvenliği ve Çalışma Sürleri

Digifob, Sürücü Kartındaki verileri 4 saniye gibi 
kısa bir sürede görüntülemeye başlar. 
Ardından, özetlenmiş verilerinizi kronolojik 
olarak kaydırmaya başlayabilirsiniz. Bilgiler 
mantıksal olarak düzenlenir ve geniş ekran net 
açıklamalara izin verir.

Digifob'u, Sürücüler ve Sürücü Yöneticileri kullanarak 
sürücünün AB AETR düzenlemelerine uyumunu 
tutarlı bir şekilde kontrol edebilir ve karşılığında 
kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının güvende 
olduğundan emin olabilirler.

Sürücüleri araç kullanmaya başlamadan önce 
değerlendirirken Filo Yöneticileri için önemli bir araç 
olabilir.

digifob, çalışma süresi hesaplamalarına yardımcı 
olmak için mevcut vardiyayı ve her haftayı özetler.

Taşınabilir - Pratik  Anlık Takograf Sürücü Kartı Analizi

Week Summary
29/04/13 - 05/05/13
Drive:  9h27
Work:  6h44

EKRAN ÖRNEKLERİ

Since Last Break
2013-04-30 14.44
Drive:  1h00
Remaining  3h30

Daily Drive
2013-04-30 08:00
Drive:  4h07
Remaining  5h53

Daily Rest Due
2013-04-30 23:00
Required: 9h (24h)

! Driving Break
2012-05-01 11:00
Drive:  4h42
Breaks:  14m,28m,10m

AB  AETR Mevzuatlarına göre Sürüş Saatleri, Sürücü 
Uyumluluğunun Sağlanması 



digifob Asistan Yazılımı ve Kart Okuma

Digifob'u verilen USB kablosuyla PC'nize 
bağlamanıza izin veren ücretsiz 'digifob yardımcı' 
yazılımını indirebilirsiniz. Digifob daha sonra sürücü 
kartı verilerinizi bilgisayara arşivlemek için 
kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Tüm sürücü verilerinin kapsamlı bir görünümü

Ücretsiz "digifob asistan yazılım" ı 
indirebilir ve digifobunuzun 
işlevselliğini artırabilirsiniz.
Digifob'unuzu bir USB kart okuyucu 
olarak kullanabilir ve Sürücü Kartı 
verilerinizi, veri imzaları bozulmamış 
olarak yasal olarak geçerli bir dosya 
olarak yükleyebilirsiniz. Bu da PC tabanlı 
analiz araçlarını kullanmanıza veya 
sadece kart verilerinizin bir arşivini 
tutmanıza izin verir.
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Bağımsız Sürücü Kartı analizi
Bilgisayara yasal dosya yükleme (ddd)
Parlak LED ekran (OLED)
PC'ye USB bağlantısı
Firmware PC üzerinden güncellenebilir
Lityum pilin PC üzerinden USB şarjı
İhlaller, Özetler Bireysel Sürücü Kartı olaylarını 
görüntüleyin
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Kart okuma ilerleme göstergesi 
Dili ve saat dilimini ayarlayın 
POA için seçeneği seçin
Veri filtrelerini ayarlayın
Aygıt yazılımı güncellemesi 
gerçekleştirin ve Pil şarj 
göstergesi
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digifob Asistan Yazılımı

digifob asistan özellikleri

Yol Kenarı Denetimleri için en İdeali!!!

o Ddigifob ürünleri, Avrupa çapında denetim görevlileri
tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni digifob,
digifob konseptinde daha da fazla iyileştirme yapıyor ve
son altı yılda bize geri bildirilen tüm önemli önerileri
içeriyor. On binlerce sadık digifob müşterimiz
sayesinde, bu kökten güncellenmiş sürümü
beğeneceğinizi umuyoruz.
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