
Tacho2Safe - vsebina paketa 

TachoSafe Lite – programska oprema za arhiviranje in pregledovanje 

podatkov iz digitalnih tahografov (DDD datoteke) 

Tacho2Safe DownloadTool –prenosna 

naprava za prenos podatkov iz kartic 

voznikov in iz digitalnega tahografa v vozilu 



Izgled uporabniškega vmesnika 



Šifrant voznikov in pregled aktivnosti 

Evidenca rokov za arhiviranje iz 

kartice voznika 

Dvoklik na zelenem kvadratku za 

podrobnejši pregled dneva 



Podrobnejši pregled aktivnosti voznika 

Prikaz nočnih ur 



Šifrant vozil in pregled aktivnosti 

Evidenca  rokov za arhiviranje iz 

digitalnega tahografa 



Podrobnejši pregled aktivnosti vozila 



Prikaz in izpisi poročil voznika 
Delovne ure (skupaj z nočnimi urami in prikazom presežka 

skupnega števila tedenskih delovnih ur nad 48h+ (vožnja+delo) 

Graf aktivnosti z podrobnim prikazom 

Aktivnosti  - podroben izpis po posameznih dnevih 

48h+: Prikaz presežka 

tedenskega delovnega časa 



Prekrški socialne zakonodaje 
 Iskanje in izpis prekrškov po regulativi 561/2006 ter 

priprava izpisa zapisnika o izvedenem pregledu 



Izpisi poročil vozila 
Pregled hitrosti 

Dogodki in napake iz digitalnega tahografa 



Izpisi poročil vozila – prevoženi 

kilometri 
 Izpis poročila o prevoženih kilometrih vozila 

Poročilo primerno za dokazovanje vračila 

trošarin za gorivo (zahteva CURS-Carine) 



Zakaj program TachoSafe? 

Enkratna investicija v rešitev za digitalne tahografe 

Neposreden prihranek; prihranite na stroških, ker ste 

do sedaj to storitev izvajali pri pogodbenem partnerju 

Prihranite na času; podatke lahko prenesete ko so 

vaša vozila doma; s tem ne obremenjujete vašega 

voznika 

Prihranek na gorivu; odvečni kilometri za pot do 

pogodbenega partnerja 

Evidenca aktivnosti voznika 

Evidenca nočnih ur 

Pregled prekrškov voznika 



Odlike programa TachoSafe 

Enostavna namestitev (Plug&Play) in uporaba  

Program in navodila za uporabo v slovenskem jeziku 

Šifranti za vozila in voznike (samodejno kreiranje) 

Grafični prikaz aktivnosti za vozila in voznike 

Evidenca arhivov in opozarjanje na naslednji arhiv 

Priprava poročila 

O dejavnosti voznika 

O prekrških 

Vgrajen sistem za izdelavo varnostnih kopij 

Priprava DDD podatkov za inšpekcijsko službo 

Nobene licenčne omejitve pri številu voznikov in vozil !!! 

http://www.pi.gov.si/index.php
http://www.pi.gov.si/index.php


Nekaj  naših referenc v Sloveniji 

 Ostale reference si oglejte na strani: 

http://www.comtrans.si/reference.html 

Log. Renato Ursini Alpe transport d.o.o. 

Vičar Ivan s.p. ST Stupar d.o.o.  

FS d.o.o. Jasenc d.o.o. 

Vemoil d.o.o. Magnet d.o.o. 

GOLD TOURS d.o.o. Primi d.o.o. 

PITUS d.o.o. DRVOŠPED d.o.o. 

GTT, Darko Felkar Tank d.o.o. 

Transport Pušenjak  Brešan d.o.o. 

Zootrans d.o.o. 

DESPROM d.o.o. 

… 

Štupica transport 

DID Transport 

… 

http://www.pi.gov.si/index.php
http://www.peskokop-raspet.si/

