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TACHOMATT YELLOW λογισμικό για εταιρείες  

αρχειοθέτηση, αποθήκευση κι ανάλυση δεδομένων ταχογράφου  

Το TACHOMATT Yellow είναι ένα εύκολο στη χρήση λογισμικό που επιτρέπει την 

αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων αναλογικού και ψηφιακού ταχογράφου. Παρέχει τη 

δυνατότητα απεικόνισης των δεδομένων σε γραφήματα και εκτύπωσης πλήθους αναφορών. 

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε άδεια που να αφορά μόνο τους 

αναλογικούς ταχογράφους, μόνο τους ψηφιακούς ταχογράφους ή και τα δύο είδη. Χιλιάδες 

χρήστες σε όλη την Ευρώπη ήδη βιώνουν την εμπειρία των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρει το λογισμικό TACHOMATT Yellow. 

Δυνατότητες: 

    
Πλήρης συμβατότητα 

με τους κανονισμούς 
Αναλογικοί & 

ψηφιακοί ταχογράφοι 
(ανάλογα με το είδος 

άδειας) 
αποθήκευση κι ανάλυση 
δεδομένων από δίσκους 

ταχογράφου, κάρτες οδηγών 
και ψηφιακούς ταχογράφους 

Ειδοποιήσεις 
Υπενθύμιση χρήστη για τις 
ενέργειες που απαιτούνται, 

όπως η μεταφόρτωση 
δεδομένων από κάρτα 

οδηγού και από ψηφιακό 
ταχογράφου 

Σύνοψη κάρτας 
Παρέχονται συνοπτικά οι 
ώρες εργασίας από την 

κάρτα οδηγού 

    
Ανάλυση 

Aνάλυση δραστηριοτήτων 
οδηγού σε μορφή πίνακα και 

διαγραμμάτων 

Ανάλυση ταχύτητας 
Λεπτομερής ανάλυση 

ταχύτητας για τις τελευταίες 
24 ώρες οδήγησης  

Παραβάσεις 
Αναφορά παραβάσεων 

σχετικά με τις ώρες 
εργασίας 

Αναφορές 
Αναφορές με ημερήσια και 
εβδομαδιαία σύνοψη των 
δραστηριοτήτων οδηγών, 
αναφορές παραβάσεων, 

αναφορές ωρών εργασίας 
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Επιπλέον πλεονεκτήματα: 

 
Άδεια λογισμικού για πάντα! 

 

Δωρεάν συνδρομή για ένα έτος (περιλαμβάνει επικαιροποιήσεις λογισμικού και τεχνική 
υποστήριξη)  

 
Δυνατότητα χειρόγραφης εισαγωγής δεδομένων 

 

Συνεργασία με εξωτερικές συσκευές: σαρωτές, αναγνώστες κάρτας, συσκευές 
μεταφόρτωσης ψηφιακών δεδομένων 

 
Κατάλογοι με οχήματα, οδηγούς και εισαγόμενα δεδομένα 

 

Δυνατότητα γραφικής σύγκρισης δεδομένων από κάρτα οδηγού και από ψηφιακό 
ταχογράφο 

 
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων  

 
Αυτόματη αποθήκευση δεδομένων 

 

Απαιτήσεις συστήματος: 
Το TACHOMATT Yellow εγκαθίσταται τοπικά σε Η/Υ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU 
RAM 

Pentium IV 2 GHz 
1 GB 

Σκληρός δίσκος 
π.χ. για 200 οχήματα (100 με αναλογικό ταχογράφο και 
100 με ψηφιακό ταχογράφο) = 1,5 GB / έτος 

min. 40 GB  
 

Άλλη απαίτηση CD-ROM, θύρα USB, κάρτα γραφικών SVGA με  
1280x800 ανάλυση, Περιβάλλον Windows 

http://www.tachohellas.gr/

