Download Terminal II
Nem og komfortabel datahåndtering

Med Download Terminal II er arbejdsgangen med
download af førerkort og masselager overførslen
fra Downloadkey gjort endnu mere enkel.
Mulighederne med den er formet efter
virksomhedernes behov og kunden har nu
mulighed for at se førerkort data eller
masselagers filen, der ligger på en Downloadkey,
direkte på Downloadterminal DLT II.
Via den store 3,5‘‘ TFT- farveskærm supportere
enheden brugerne under download med en
menu bestående af grafiske symboler.
Med færre tryk på keypad tastaturet, kan en
række nyttige informationer samles om både
førerkort såvel som masselager filer.
Downloadterminal DLT II har desuden en
påmindelsesfunktion til at gøre opmærksom på
hvornår næste download skal ske.
Downloadterminal DLT II har forskellige
opsætningsmuligheder. Det er muligt til enhver
en tid at hente førerkort data eller overfører data
fra Downloadkey og se dataene uden at have en
PC tilsluttet.

Disse data kan ikke alene overføres med USB stik
til en PC, man kan også nemt tilslutte enheden
ved hjælp af direkte USB forbindelse såvel som
via netværksforbindelse (IP-adresse). Derved er
import-processen af de hentede data til f.eks. TISWeb kraftigt forenklet.
Med Downloadterminal DLT II er
datahåndteringen omkring det digitale
kontrolapparat blevet mere fleksibel og det
robuste design passer til transportvirksomhedens
miljø. Anvendelsen af Downloadterminal DLT II er
muligt uden specific peronale skal være til stede
døgnet rundt.
Downloadterminal DLT II kan tages I brug uden
ekstra komponenter og kan placeres bade på et
bord såvel som monteres på en væg på kontoret
eller i chaufførstuen.

Download Terminal II
Nem og komfortabel datahåndtering
Funktioner
 Robust løsning for førerkort og downloadkey
overførsel til enhver tid
 Forbindelse via LAN eller USB til PC
 Anvendelse i Stand Alone muligt (data
overføres via USB-stik)
 Nem data import til TIS-Web® muligt
 Påmindelsesfunktion til visning af download
der skal foretages
 I overensstemmelse med lovens krav
(Download, arkivering og analyse af
masselager- og førerkort data)
 Grafisk TFT- farveskærm 3,5“
 Basis analyse af download data (chauffør og
køretøjs information)
 Visning af chauffør information er for kørehviletid i henhold til EU forordning 561/2006
 Montering på både væg og bord
 Software-opdatering via Internet
 256 MB intern hukommelse, kan udvides op
til 4 GB med USB-Stik (tilvalg)
System krav
 Windows Vista eller Windows XP, hver med
seneste Service Pack
 Ledig USB-Port eller Netværk port (RJ45)
 Processor: mindst 1,3 GHz
 Hard drive: ca. 30 MB
 512 MB RAM
Pakkens indhold
 Downloadterminal II
 Strømforsyning for 100...240 Volt
 Installation og dokumentations CD
 Netværkskabel RJ45 (Ethernet)
 USB kabel
 Booklet (kort instruktionsmanual)
 Renseklud for chip kort
 Rensekort
 4 plomber
 4 selvklæbende fødder
Varenummer
Downloadterminal DLT II
(for både væg og bord montering)
A2C59512946

