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1. Krótko o digital-tacho.eu 

System digital-tacho.eu to aplikacja internetowa dostępna z każdej przeglądarki www, ułatwiająca 

przygotowanie dokumentacji warsztatu tachografów cyfrowych, w tym tabliczki instalacyjnej, protokołów z 

kalibracji, zaświadczeń i rejestrów. 

 

2. Zalety digital-tacho.eu 

Główną zaletą tego rozwiązania jest znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas wykonywania 

dokumentacji serwisu tachografów cyfrowych, w tym tworzenia tabliczki instalacyjnej. Zapisy i informacje które 

są umieszczane na tabliczce instalacyjnej pochodzą jedynie z zapisów wpisanych w karcie warsztatowej. 

Szybkość oraz prostota obsługi sprawia, że czas poświęcony na wykonanie dokumentacji jest zredukowany 

do minimum, a wykonane dokumenty są czytelne i spełniają wymagania dla warsztatów. 

System jest wielostanowiskowy, wprowadzanie danych do niego przez wielu operatorów zapewnia integrację 

danych nawet w wielu oddziałach, jednocześnie zapewniając możliwość zdalnego nadzoru przez 

administratora firmowego. 

 

Aplikacja jest dostępna z każdego systemu operacyjnego bez konieczności instalacji jakichkolwiek 

dodatkowych plików. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiają współpracę z większością komputerów 

biurowych, zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. 

System digital-tacho.eu zapewnia automatyczne tworzenie kopii zapasowej na serwerze oraz dodatkowej kopii 

zapasowej na komputerze administratora firmowego.  

 

Dzięki wbudowanym walidatorom każdy dokument tworzony przez użytkowników jest sprawdzany, 

 a ewentualne błędy są wychwytywane przed zapisaniem go w systemie. System posiada również moduł 

komunikacji administrator-technicy oraz moduł do przypominania o upływie ważności kart warsztatowych oraz 

uprawnień.   

 

System jest aktualizowany na serwerze w związku z tym nie wymaga instalacji żadnych plików, zarówno przy 

rozpoczęciu pracy jak i podczas użytkowania. 

 

Każdy z użytkowników ma dostęp do forum na którym może wymieniać doświadczenia w zakresie obsługi 

tachografów z innymi użytkownikami. 

 

3. Indywidualne podejście 

W momencie podpisania umowy licencyjnej udostępniamy dostęp do firmowego konta administratorskiego. 

Za jego pomocą administrator firmowy osobiście tworzy całą sieć oddziałów swojej organizacji oraz uruchamia 

konta dla techników warsztatu według przyznanego limitu. Administrator przy pomocy swego konta otrzymuje 

informacje w jaki sposób pracują technicy w poszczególnych oddziałach. System digital-tacho.eu spełnia 

oczekiwania zarówno małych, jednoosobowych serwisów, jak i dużych sieci serwisowych.  
 

System udostępniany jest modułowo: 

Pakiet Podstawowy PRO 

Pakiet Komfort * 

Pakiet Fachowy * 
* W przygotowaniu 

 

W miarę możliwości uzupełniamy system o dodatkowe funkcje na życzenie odbiorcy. Rozpoczęcie pracy  

z systemem jest proste i intuicyjne, w przypadku jakichkolwiek problemów zapewniamy wsparcie telefoniczne, 

a także szkolenia z obsługi systemu. Stale dbamy o rozwój aplikacji w oparciu o wszystkie sugestie i uwagi 

wnoszone przez użytkowników. 

 


