Vi hjælper dig, med at
vælge de rigtige it-løsninger

TransportIT
DAKO-systemer
– hvis du vil klare det hele selv
Med et af vores DAKO-systemer implementeret i din virksomhed kan du let opfylde
myndighedernes krav til download og opbevaring af dine digitale køre- og hviletidsdata.
Vore mest populære systemer DiTach1 og DiTach2 indeholder begge det nødvendige udstyr til at udlæse og
opbevare dine køre- og hviletidsdata. Med DiTach2 kan
du hurtigt udlæse dit førerkort hjemme på kontoret.
Unikt for begge systemer er et tilhørende support- og
opdateringsabonnement, der sikrer dig fri support hos
os samt årlige opdateringer af dit system, så det lever
op til gældende lovgivning.

Pris i DKK
DiTach 1 ............................................... 5.249,(årligt support- og opdateringsabonnement,
kr. 1.149,-)
DiTach 2 ............................................... 8.495,(årligt support- og opdateringsabonnement,
kr. 1.375,-)

Hvis du har brug for en helt speciel løsning i din
virksomhed, sammensætter vi et produkt, der passer lige til dit behov.

ITD FleetSystem
– Følg dine enheder online
ITD FleetSystem er positionering og tracking i én løsning – til fast pris.
Årsabonnement for kun kr. 1.100 om året inkl. alle omkostninger til SIM-kort, dataforbrug
samt brug og opdatering af kort. Abonnementet dækker kørsel i Europa.

ITD Flådestyring og
Ruteplanlægning
– Vi leverer løsninger til dit behov!
Servicepartner®

+45 7467 1233
itd.dk

Vi kan også tilbyde dig komplette systemer til flådestyring.
ITD samarbejder bl.a. med SoftDesign og PTV Group for at
kunne tilbyde et system, der passer lige til din virksomhed.
Ring og hør nærmere!

ITD TachoWeb – den nemme løsning
Med ITD TachoWeb får du en nem internetløsning til
udlæsning og håndtering af digitale køre- og hviletidsdata:
• Du kan downloade data fra tachograf og førerkort på vores
DAKO-terminaler rundt omkring i Danmark. Du kan også
benytte DAKO-terminaler i udlandet
• Du slipper for at skulle installere egne programmer i virksomheden
• Vi opbevarer og sikrer dine data
• Du har adgang til dine data via internetsiden tachoweb.itd.dk
• Du kan udskrive rapporter om aktiviteter og eventuelle overtrædelser
• Du kan vælge at få tilsendt påmindelser om download pr. e-mail
eller sms*.

Pris i DKK
Oprettelse inkl. 1 nøgle
(værdi af nøgle kr. 1.195,-) ................ 1.595,Årligt abonnement
(pr. virksomhed) .............................. 595,Antal biler

Pris pr. bil pr. måned

1-4 ........................................... 130,-*
5-19 ........................................... 95,-*
20-49 .......................................... 85,-*
>50 ............................................ 75,-*
* Priserne gælder arkivering af maksimalt 10 downloads pr. bil om måneden (chauffør- eller vognfiler)
* Pris pr. ekstra download kr. 20,* Pris pr. sms kr. 1,15.
Alle priser er ekskl. moms og fragt.
Der tages forbehold for udsolgte varer.

ITD BackUp

Pris i DKK
2 GB ................................ 99,5 GB ............................... 149,10 GB ...................................... 249,15 GB ...................................... 325,25 GB ...................................... 499,-

Husker du at tage backup af dine køre- og hviletidsdata? Med ITD BackUp er dine vigtige data
sikret, hvis uheldet er ude!

måned
måned
måned
måned
måned

Oprettelse ...............................................399,-

CVR: 40 99 09 17

Alle priser er ekskl. moms og fragt.
Der tages forbehold for udsolgte varer.

hjælp.

Kursus

Vi tilbyder kurser på hele køre- og hviletidsområdet.
I din virksomhed eller i FDE Center Padborg. Ring og hør nærmere om kurserne og priser.

Få mere at vide
Henning Nørgaard
Konsulent
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Tlf. 7430 3353
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E-mail: mw@itd.dk
Tlf. 7430 3312
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• ITD tager regelmæssigt en backup af din PC eller server via
din bredbåndsforbindelse
• Vælg selv eller i samråd med os hvilke filer, der skal tages
backup af
• Hvis uheldet er ude, kan du selv genskabe dine filer eller bede
os hjælpe
• Prisen er inklusiv hotline hos ITD – ring, hvis du har brug for
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