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Remote Download Device (DLD®) –
rychlé, pohodlné, úsporné
Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS

Co je DLD® a jaké výhody
mohou mít bezdrátové přenosy?
Remote Download Device (DLD®) je pohodlné řešení pro bezpeč né stažení
velkokapacitní pamě ti tachografu a dat z karty řidič e a jejich šifrovaný přenos
do Vašeho počítače v kanceláři pomocí WLAN nebo GPRS.
Proces stahování je řízen z Vašeho kancelářského poč ítač e, takže podniková karta může zůstat u Vás a nemusí
být vložena v digitálním tachografu. Data z karet a vozidla (tachografu) mohou být bezpeč ně stažena v souladu s
právními termíny stahování a přenášejí se přímo do datového archivu.
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Výhody bezdrátového př enosu dat
• Stahování dat je prováděno
automaticky v souladu s
definovanými termíny. Tím je
zajištěno, že nebudete postiženi za
nedodržení právních lhůt pro
archivaci dat.*
• Stažení karty řidič e a paměti
tachografu se provádí bez nutnosti
mít ve vozidle kartu podniku. Karta
podniku zůstává v kanceláři a
autorizace probíhá bezdrátově.
• Zakódovaný přenos dat
prostřednictvím bezdrátové sítě
nabízí větší bezpeč nost pro řidič e,
kteří se nevracejí pravidelně do sídla
firmy a až do ted’ posílali data pro
archivaci poštou.

• S DLD® ušetříte č as na stahování
dat – data se přenášejí přímo z
DTCO® do kancelářského
poč ítač e nebo do archivu stažených
dat (např. TIS-Web®).
• Stažená data s DLD® jsou
kompatibilní s TIS-Web®, TIS-Office®
a jiných řešení “třetích stran” pro
archivaci dat DTCO®.
• S bezdrátovým stahováním dat má
správce vozového parku celý proces
plně pod kontrolou.

DLD® je dostupné ve dvou rozdílných verzích:
DLD® Short Range – pro přenos dat přes WLAN v místě stanoviště vozidel
DLD® Wide Range – pro přenos dat přes GPRS po celé Evropě

V závislosti na specifických požadavcích Vaší dopravní firmy VDO nabízí různá integrovaná a vlastní
řešení správy Vašich dat v rámci TIS (Tachograf Information System). Zeptejte se svého VDO
servisního partnera na více informací o výrobcích a individuálních řešení, nebo navštivte naše webové
stránky na www.vdo.com/DTCO.
* Musí být zadány zakonné intervaly stahování dat.
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Vozidlo
DTCO®

Kancelářř
Kancelá

DLD®

TIS-Web® Server

Remote TCO Manager,
TIS-Web® / TIS-Office®
WLAN

Internet (https)

Autorizace
1 DLD® umožní a navázání spojení mezi DTCO® a TCO Managerem (RTM)
a poč ítač em v kanceláři.
2 Autorizace brobíhá pomocí podnikové karty v poč ítač i v kanceláři a DTCO®.

Podnik
card

Stažení dat
3 Data se spolehlivě stahují z DTCO® do DLD® (karta řidič e a/nebo data z pamě ti
tachografu), kde probě hne seskupení dat a jejich šifrování.
Př enos dat
4 DLD® přenese šifrovaná data do kancelářského poč ítač e přes bezdrátovou sít’ WLAN.
5 Data uživatelů TIS-Web® jsou přenesena přímo na TIS-Web® server přes zabezpeč ené
internetové připojení (https) – a jsou tak ihned připravena pro okamžité zpracování.

DLD® Short Range
Pokud se vozidlo nachází ve specifikované oblasti obvyklého parkování, např. v podnikové č erpací stanici, DLD® Short Range
přenese data do kancelářského poč ítač e přes lokální bezdrátovou sít’ (WLAN). Seznam stahovaných dat se nastaví v Remote TCO
Manageru (konfigurač ní software dodaný s DLD®) a definuje, kdy má dojít ke stažení dat.
Neplatíte žádný poplatek za přenos dat, protože stažení dat probíhá prostřednictvím podnikové sítě.
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Jak pracuje př enos dat př es DLD® Short Range:
Autorizace
1

DLD® naváže spojení mezi
DTCO® a Remote TCO
Managerem (RTM) v kancelář
ském poč ítač i.

2

Uskuteční se autorizace mezi
kartou podniku a DTCO®.

Stažení dat

Př enos dat
4 DLD® přenese šifrovaná data do
kancelářského počítače přes
bezdrátovou sít’ WLAN.
5 Data uživatelů TIS-Web® jsou
přenesena přímo na TIS- Web®
server přes zabezpeč ené
internetové připojení (https) – a jsou
tak ihned připravena pro okamžité
zpracování.

3 Data se spolehlivě stahují z DTCO®
do DLD® (karta řidič e a/nebo data
z paměti tachografu), kde probě
hne seskupení dat a jejich šifrování.

DLD® Short Range

Vozidlo
DTCO®

Service Provider
(GPRS)

Internet (https)

DLD

TIS-Web® Server

Remote Server
®

Internet (https)

Internet (https)

Autorizace
1 DLD® naváže spojení mezi DTCO®
a mezi Remote TCO Managerem (RTM) v kancelářském poč ítač i.

Remote TCO Manager,
TIS-Web® / TIS-Office®

2 Uskuteč ní se autorizace mezi kartou podniku a DTCO®.
Stažení dat
3 Data se spolehlivě stahují z DTCO® do DLD® (karta řidič e a/nebo data
z pamě ti tachografu), kde probě hne jejich seskupení a šifrování.
Př enos dat
4 DLD® přenáší šifrovaná data na vzdálený server přes mobilní bezdrátové sítě
(poskytovatele služeb, GPRS).

Podnik card

5a Data uživatelů TIS-Web® jsou přenesena přímo ze vzdáleného serveru na TIS-Web® server přes
zabezpeč ené internetové spojení (https) – a jsou okamžitě připravena pro následující zpracování.

Kancelář
Kancelá

5b V případě , že používáte kancelářskou aplikaci, např. TIS-Office®, data se přenesou
přímo do Vašeho poč ítač e (do Vašeho softwaru na zpracován dat) přes zabezpeč ené internetové
spojení (https).

DLD® Wide Range
Použijete-li DLD® Wide Range, data se přenášení na VDO download server přes mobilní sít’ (GPRS) – a Vaše
internetové připojení k tomuto serveru je zabezpeč eno. Karta řidič e a data z paměti tachografu jsou stažena a
přenesena do Vašeho datového archivu – kdykoli a kdekoli v celé Evropě, např. . přímo na dálnici.
Seznam nastavení stahování definuje, kdy by mělo dojít ke stažení dat. Seznam se automaticky aktualizuje při
každém spojení DLD® Wide Range a kancelářského poč ítač e.
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Jak pracuje př enos dat pomocí DLD® Wide Range:
Autorizace

Př enos dat

1 DLD® naváže spojení mezi DTCO®
a Remote TCO Managerem (RTM)
v kancelářském poč ítač i.

4 DLD® přenáší šifrovaná data na
vzdálený server přes mobilní
bezdrátové sítě (poskytovatele
služeb, GPRS).

2 Uskuteč ní se autorizace mezi
kartou podniku a DTCO®.
Stažení dat
3 Data se spolehlivě stahují z
DTCO® do DLD® (karta řidič e
a/nebo data z paměti tachografu),
kde proběhne seskupení dat a
jejich šifrování.

DLD® Wide Range

5a Data uživatelů TIS-Web® jsou
přenesena přímo z vzdáleného
serveru na TIS-Web® server
pomocí zabezpeč eného
internetového připojení (https) – a
jsou okamžitě připravena pro
následující zpracování.
5b V případě, že používáte
kancelářskou aplikaci, např. TISOffice®, data se přenesou přímo
do Vašeho poč ítač e (do Vašeho
softwaru na zpracování dat) přes
zabezpeč ené připojení k internetu
(https).
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Požadavky pro
použití DLD®
DLD®
Short Range
Kancelářský poč ítač s připojením na sít’ WLAN

•

Kancelářský poč ítač se stálým připojením na Internet

•

USB č teč ka karet připojená k kancelářskému poč ítač i

•

Přístupový bod WLAN (acces point) v místě parkování vozidel s připojením ke kancelářskému
poč ítač i, dosah přístupového bodu WLAN cca až do 300m

•

SIM kara od poskytovatele služeb s podporou GPRS (aktivovaná a vložená v DLD®)
Remote TCO Manager (konfigurač ní software dodávaný spolu s balením DLD®)

DLD®
Wide Range

•

•
•

VDO smlouva umožň ující připojení k vzdálenému Download serveru

•
•

DTCO® 1381 Rel. 1.3 s aktivovaným rozhraním pro bezdrátový přenos

•

•

Napájecí zdroj pro DLD®, např. cigaretový zapalovač ve vozidle

•

•

Další nabídky od VDO
S cílem pomoci Vás efektivně připravit na práci s digitálními tachografy, VDO
spolu s různými partnery, vytvořila pro cílové skupiny specifický vzdě lávací
koncept.
Tyto školící kurzy Vám poskytnou veškerou podporu, které budece potřebovat během
procesu uč ení se práce s digitálním tachografem, různé doplň kové komponenty a software
pro správu dat. Kurzy Vám objasní vše co potřebujete vědět a vysvětlí příslušné nařízení EU a
vysvětlí dopady na jednotlivé cílové skupiny uživatelů.
Pro další informace o školení VDO, prosím navštivte stránky: http://dtco.vdo.com/training

Navštivte www.dtco.vdo.com/downloads pro stažení dokumentace (manuály, informace) k
digitálnímu tachografu a informace o ostatních řešeních VDO.
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Continental Trading GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45
78052 Villingen-Schwenningen
Germany
Internet www.dtco.com
E-mail tachograph@vdo.com
VDO – A trademark of the Continental Corporation

Informace, uvedené v této publikaci, obsahují pouze všeobecný popis, popř . výkonnostní vlastnosti, které v konkrétním př ípadě nasazení ne vždy odpovídají
uvedenému popisu, popř . se mohou v důsledku neustálého vývoje a zdokonalování produktů změ nit. V př ípadě tě chto informací se jedná výhradně o technický
popis produktu. Takové informace nepř edstavují žádnou záruku ohledně vlastností, provedení a životnosti produktu. Požadované výkonnostní vlastnosti jsou
závazné pouze v př ípadě výslovného ujednání v rámci uzavř ení smluvní dohody. Vyhrazujeme si právo ohledně možností dodání a technických úprav produktů.
by Continental Trading
GmbH All rights reserved.
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