
Ceník TachoPlus Archive
Archivace a analýza dat z digitálních i analogových tachografů

Ceny jsou v Kč, bez DPH Ceník 13.5.2014

Čtení dat z karty řidiče. Volně ke stažení ZDE

Kód Cena
1032 6000

1032a 8000
1040 11000

1040a 13000
1043 16000
1042 17000
1045 20000
1046 30000
104 950

Software pro čtení a archivaci dat z digitálního tachografu. Licence pro 1 PC s lokální databází

(není určeno pro práci v síti).

Jednouživatelská verze
Do 3 karet řidičů
Do 5 karet řidičů
Do 10 karet řidičů
Do 15 karet řidičů

Do 100 karet řidičů

Tacho+ArchivPC

Čtečka karet USB čtečka karet

Víceuživatelské systémy se síťovým databázovým serverem

Do 20 karet řidičů
Do 30 karet řidičů
Do 50 karet řidičů

Bezplatná verze
Tacho+FreeDriver Pro 1 řidiče

Volně ke stažení

zdarma

M.O.S., spol. s r.o., Vlkova 21, 77900 Olomouc, tel.: 585 222 168, www.autotacho.eu,
email: info@mos.cz

(není určeno pro práci v síti).

Kód Cena
1443 25000
1442 30000
1445 35000
1446 40000
1407 50000
104 950

Software pro čtení a archivaci dat z digitálních tachografů s centrální databází na serveru nebo pracovní

stanici. Licence pro databázový server a 1 pracovní stanici.

Kód Cena
C1032 6000

C1032a 8000
C1040 11000

C1040a 13000
C1043 16000
C1042 17000
C1045 20000
C1046 30000

104 950
Celé řešení je poskytováno jako služba. Ceny jsou roční poplatek! Není zapotřebí žádný hradware ani

software, pouze čtečka karet a přístup na internet.

Víceuživatelské systémy se síťovým databázovým serverem

Tacho+ArchivS

Čtečka karet USB čtečka karet

Do 20 karet řidičů
Do 30 karet řidičů
Do 50 karet řidičů
Do 100 karet řidičů
Do 300 karet řidičů

Verze Cloud

Tacho+CLOUD

Do 3 karet řidičů
Do 5 karet řidičů
Do 10 karet řidičů
Do 15 karet řidičů
Do 20 karet řidičů
Do 30 karet řidičů
Do 50 karet řidičů
Do 100 karet řidičů

Čtečka karet USB čtečka karet
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Kód Cena
2004 4000
2004 zdarma*

* Zdarma při nákupu jakékoli verze Tacho+Archiv

Cena
950

Aktualizace po dobu jednoho roku a telefonická podpora 1200
**

Instalace jednouživatelské verze TachoPlus na jednom PC je jednoduchá, pro standardního uživatele je

většinou bezproblémová. Pro všechny vyšší verze doporučujeme náš instalační servis.

Kód Cena

Rozšíření pro analogové tachografy

Tacho+ScanT Skenování a analýza tacho disků

Servis
Tacho+Instalace

Tacho+Aktualizace+Podpora

Instalace jednouživatelské verze a krátká instruktáž

Instalace a uživatelská podpora pomocí vzdáleného přístupu
(za hodinu)

Tacho+Podpora 600

Příslušenství k uživatelským systémům
DLK Pro Download key Pro stahování dat z digitálních tachografů a

karet řidičů. Je kompatibilní se všemi typy
karet a tachografů. Připojení do PC přes USB.
Zařízení má display.

DLKpro 8820

Tacho+Upgrade Přechod na vyšší verzi programu - ** platí se pouze rozdíl ceny

Download Profi Čte data z digitálního tachografu a z karty
řidiče. Je kompatibilní se všemi typy karet a
tachografů. 2001 7800

Čtečka karet Čtečka karet s USB portem. Snadná instalace.
Pro všechny typy karet.

104 950
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109 1800
Skutečný produkt se může lišit od uvedených obrázků.

Čtečka karet Čtečka karet s USB portem. Snadná instalace.
Pro všechny typy karet.

104 950

Terminál s displayem. Umožňuje stahovat a
transportovat data z karet řidičů a z USB
download key přes síť LAN nebo USB. 1503 23900

Download Terminal

Tacho Drive One Tacho Drive One. Čte data z digitálního
tachografu. Je kompatibilní se všemi typy
tachografů.

TD1 5740

Tacho Drive 4

TD4 8400

Tacho Drive 4. Čte data z digitálního
tachografu a z karty řidiče. Je kompatibilní se
všemi typy karet a tachografů.

Tacho+Dcable Data download pomocí kabelu přímo z
tachografu (např. do notebooku)

2600 3000

Kabel pro Tacho+Dcable Kabel pro tachograf k Tacho+Dcable
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Zdarma poskytneme poradenství
v oblasti stahování a archivace dat z digitálních a analogový tachografů odpovídajících předpisům EU.
Navrhneme pro vás optimální řešení podle vašeho autoparku a počtu řidičů.

Není dovoleno, aby software a dokumentace byla převáděna na jiné osoby a subjekty. Dekompilace,
porušování autorských práv nebo používání software na jiných nelicencovaných PC není dovoleno.

Prodáváte-li software na jiné osoby, musíte odinstalovat všechny programy a zničit všechny kopie.
Nový vlastník musí znovu zaregistrovat software na svůj počítač.

Dodavatel a Softproject AG poskytuje záruku na softwarové produkty po dobu 2 let od dodání. Tato
záruka zahrnuje schopnost k instalaci na skutečných operačních systémech od Microsoft ® Windows
od roku 2000.
Vady, které se při práci programu mohou vyskytnout budou řešeny zasláním update..Dodavatel
nezodpovídá za nesprávnou manipulaci uživatele, ztrátu dat ani za další následné další škody. Záruka
se nevztahuje na hardware, který nebyl součásti dodávky.

Záruční a dodací podmínky
Všechny uvedené ceny jsou bez hardware, operačních systémů a databázových systémů (pokud není u
produktu výslovně uvedeno jinak.

TachoPlus může být používán takto:
Tacho+ArchivePC - na jednom PC s databází na jednom PC
Tacho+ArchiveS - pro jednu licenci na jednom PC s databází na vzdáleném serveru nebo PC.

Počet aktivních řidičů nesmí přesáhnout licencovaný počet řidičů

Pravidla pro použití produktu Microsoft ® MSSQL databáze se řídí licenčními pravidly firmy Microsoft.
Pravidla pro použití produktu Microsoft ® MSSQL databáze se řídí licenčními pravidly firmy Microsoft.
Pravidla pro použití produktu Microsoft ® MSSQL databáze se řídí licenčními pravidly firmy Microsoft.Pro plnou funkci výrobku, musí být software zaregistrován na počítači. Registraci je nutno opakovat,
při přechodu  na jiný počítač. Všechny shromážděné údaje při registraci jsou pokládány za důvěrne.
Zakazník souhlasí s tím, že  tato data mohou být použity pro interní potřebu TachoPlus.
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