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Mobilná aplikácia DTCO Timer - koniec prerušeným prestávkam ! 
 

Mobilná aplikácia DTCO Timer Apk v spojení s Bluetooth kľúčom DTCO® SmartLink je novým nástrojom, 
ktorý Vám pomáha dodržiavať prestávku pri krátkodobom posuve vozidiel vybavených s DTCO® 
tachografom od VDO s minútovou reguláciou ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 

 
 

 

Výhody systému 
      

• Bezplatne dostupná aplikácia pre operačný 
systém Android a iOS 
 

• Nenáročná inštalácia aplikácie do mobilného 
telefónu 
 

• Štandardizované Bluetooth prepojenie mobilného 
telefónu so zariadením SmartLink 
 

• Plug and Play riešenie bez potreby montáže do 
vozidla 
 

• Automatická synchronizácia času s digitálnym 
tachografom 
 

• Nenáročná obsluha systému s intuitívnym 
popisom každého úkonu zo strany vodiča 
 

• Úspora času a peňazí zo strany vodiča a 
prepravcu 

     

Požiadavky pre nasadenie systému 
 

• Mobilný telefón s operačným systémom Android 
alebo iOS 
 

• DTCO® SmartLink Bluetooth zariadenie 
 

• Digitálny tachograf  DTCO® 1381 od verzie 1.4  
 

• Karta vodiča zasunutá v tachografe 

 

Státie 
Príprava ku 

jazde 

 

Jazda 
Príprava ku 

státiu 
Státie 
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Prehľad mobilných aplikácií podporujúcich zariadenie 
DTCO® SmartLink  

 

   

TAMEX, spol. s r.o., Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava 
+421 903 55 66 00, tamex@tamex.sk, www.tamex.sk 

 

 

DTCO Timer Apk Funkcie Požiadavky 

 • Využitie minútovej regulácie pre potreby 

krátkodobého posuvu vozidla 

• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 1.4  
• Bluetooth zariadenie DTCO® SmartLink  
• Mobilný telefón s OS Android alebo iOS 
• Mobilná aplikácia DTCO Timer Apk 

Driver Card Data 
Driver & Fleet Apk 

Funkcie Požiadavky 

 

 
 

Čoskoro v ponuke ! 

• Sťahovanie a prenos dát z karty 
vodiča mobilným telefónom cez e-mail 

• Zobrazenie dát z karty vodiča v 
reálnom čase podľa nariadenia EÚ 
č.561/2006 (jazda, prestávka, odpočinok, 
…) v mobilnom telefóne pre potreby 
vodiča 

• Zobrazenie využiteľnosti vodiča pre 
potreby dispečera vo web programe z 
reálnych on-line dát z karty vodiča podľa 
nariadenia EÚ č.561/2006 (jazda, 
prestávka, odpočinok, ..)  

• GPS lokalizácia v reálnom čase 

• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 1.4 
• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 2.2 
• Bluetooth zariadenie DTCO® SmartLink  
• Mobilný telefón s OS Android 
• Mobilná aplikácia Driver Card Data 

 

 

VDO Driver Apk Funkcie Požiadavky 
  

 
• Ovládanie DTCO cez mobilný telefón 
• Dodatočné manuálne zadávanie 

činností od verzie DTCO® 2.2  
• Zobrazenie VDO Counter počítadiel 

podľa nariadenia EÚ č.561/2006 (jazda, 
prestávka, odpočinok, kompenzácie, atď.) 

• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 1.3 
• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 2.2 
• Bluetooth zariadenie DTCO® SmartLink  
• Mobilný telefón s OS Android alebo iOS 
• Mobilná aplikácia VDO Driver Apk 

VDO TIS WEB 
Fleet Apk 

Funkcie Požiadavky 

 

 

• Funkcie VDO Driver Apk 
• Sťahovanie a prenos dát z karty 

vodiča mobilným telefónom v rámci 
systému TIS WEB 

• Zobrazenie dát z karty vodiča v 
reálnom čase podľa nariadenia EÚ 
č.561/2006 (jazda, prestávka, odpočinok) 
v rámci systému TIS WEB / TIS WEB 
Motion 

• Lokalizácia v reálnom čase v rámci 
systému TIS WEB Motion 

• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 1.3 
• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 2.2 
• Bluetooth zariadenie DTCO® SmartLink  
• Mobilný telefón s OS Android alebo iOS 
• Mobilná aplikácia VDO TIS WEB Fleet 

Apk 
 

VDO DTCO 

Configuration Apk 

Funkcie Požiadavky 

 • Možnosť nastavenia digitálneho 
tachografu zo strany prevádzkovateľa, 
ako napr. aktivity pri vypnutí zapaľovania, 
t.j. práca, prestávka/odpočinok, 
pohotovosť 

• Možnosť tlače loga firmy 
• Možnosť signalizácie 

a) prekročenia rýchlosti, času jazdy, atď. 
b) sťahovania karty vodiča, atď. 

• Digitálny tachograf DTCO® od verzie 3.0 
• Bluetooth zariadenie DTCO® SmartLink  
• Mobilný telefón s OS Android alebo iOS 
• VDO Configuration APP 
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