AKILLI-DİJİTAL TAKOGRAF VERİ İNDİRME ÇÖZÜMLERİ

Şu anda piyasada bulunan en
hızlı Takograf Veri İndirme aracı.
Avrupanın En Hızlısı !!!
Hem Ulusal hem de Uluslararası Yönetmeliklere
göre Takograf verileri en fazla 90 gün içinde,
sürücü verileri ise en geç 28 günde bir indirilmesi
gerekmektedir.

Kolay Kullanım!!!
Digivu'nuzu Takografa takmanız yeterlidir ve
turuncu bir etkinlik LED'i yanıp söner. Aracın
indirilmesi tamamlandığında LED yeşile döner ve
bir hata oluşursa kırmızıya döner. Diğer LED,
cihazda kalan alan seviyesini gösterir.

Son Derece Hızlı !!!
Digivu ile birlikte verilen PC yazılımı, Aracınızdan
dan tam olarak hangi verileri istediğinizi ve tam
olarak kaç gün boyunca istediğinizi belirlemenizi
sağlar. Bu, ihtiyacınız olmayan verileri indirirken
gereksiz zaman kazandırır. Digivu ayrıca indirdiği
tüm Araçların dahili bir veritabanını tutar, böylece
aynı Aracı bir dahaki sefer gördüğünde yalnızca
gerekli verileri indirir. Varsayılan ayar, optimum
zaman tasarrufu sağlayan "Takografa göre son
indirmeden itibaren" dir.

Veri Aktarma Terminalleri ile Uyum !!!

Digivu, hem Sürücü Kartı hem de Araç Ünitesi
verilerini toplamak için hepsi bir arada cihazımız
olan digipostpro ve Lisle Design Terminaller ile
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Terminaller PC ve kart okuyucu uygulamasının
yerini alır ve LAN, 3G veya WiFi bağlantıları
kullanılarak uzak konumlara yerleştirilebilir.

İki basit trafik ışıklarına benzer LED,
digivu'nun depolama ve aktivite
durumunu gösterir, böylece hiçbir
zaman kafa karışıklığı olmaz

Verilerinizi
sadece 4,5
dakikada
indirmek mi
istiyorsunuz
?

Süper hızlı veri indirme yöntemi.
Yalnızca ihtiyacınız olanı indirin.
İndirme süresi Hız dahil olmak üzere bir VDO Test Biriminden alınan 30
günlük olay verilerine dayanmaktadır. Zamanlamalar, aracın
kullanımına bağlı olarak değişecektir.

uyumluluk .... sürücü güvenliği .... performansı en üst düzeye çıkarma .... süreçleri basitleştirme
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Araç Ünitesi verilerini indirmek daha kolay olamazdı Hızlı, verimli ve esnek
Bilgisayarınıza hızlı ve kolay bir şekilde bağlanır !

PC'nize bağlanın

Digivu, USB konektörünü * kullanarak desteklenen herhangi bir
Windows ™ PC'ye bağlanır*.

Ayarlarınızı özelleştirin !
Performansını optimize etmek için digivu'nuzun ayarlarını
özelleştirebilirsiniz. Belirli sayıda gün veya belirli Araç verilerini
indirmeyi seçebilirsiniz.

Güvenlik !
igivu'nun kendi dosya sistemi vardır, bu nedenle yanlışlıkla
virüsler tarafından yazılamaz.

Teknik özellikler

Takip etmesi basit kontrol!!!
HAFIZA

• Araç Ünitesi (Takograf) Seri Bağlantı
• Boyutlar; Y: 12 mm, G: 24 mm, U: 78 mm
• Takılabilir anahtarlık
• Dahili flash bellek
• Windows ™ konfigürasyon yazılımı (digiConnect)
• Verilen yazılım aracılığıyla yükseltilebilir aygıt
yazılımı
• Doğrudan Terminallere takılabilme özelliği
VDO ek verilerini dahil edin (örneğin 4hz hız
• verileri) HID ve PID tanımlayıcıları istek üzerine
• mevcuttur
Not: USB konektörü yalnızca USB Sürümünü
destekler. Ürün üzerindeki etiketi kontrol edin.
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