
Nový VDO SmartTerminal prináša ešte viac 
zjednodušené bezobslužné sťahovanie karty 
vodiča a údajov z veľkokapacitnej pamäte 
pomocou kľúča Downloadkey.  S tým sú 
zabezpečené potreby väčších vozových parkov a 
zákazníci majú možnosť priamo si prezerať údaje 
z karty vodiča alebo súbor veľkokapacitnej 
pamäte, ktorý je uložený v kľúči Downloadkey, 
priamo počas prenosu na VDO SmartTerminal.

Cez veľký 7 '' farebný TFT displej pomáhame 
vodičom alebo zamestnávateľom pri sťahovaní 
pomocou prítomnosti displeja s grafickými 
symbolmi. S menším počtom dotykov na 
klávesnici je možné zhromažďovať informácie o 
karte vodiča alebo veľkokapacitnej pamäti, aby 
sa digitálne údaje mohli efektívne využiť pri 
ďalšom plánovaní. Okrem toho VDO 
SmartTerminal ponúka aj funkciu pripomenutia 
majiteľa vozového parku na VDO TerminalTools 
na PC, aby poukázal na najbližšie sťahovania.

VDO SmartTerminal je možné používať v 
rôznych prevádzkových režimoch. Môžte 
stiahnuť kartu vodiča alebo 

Nielenže je možné tieto dáta prenášať pomocou 
USB kľúča do PC, ale tiež je možné sa 
jednoducho pripojiť k USB rozhraniu až po sieťovú 
integráciu cez LAN alebo WLAN. Z toho dôvodu je 
import a ďalšie spracovanie stiahnutých dát v TIS-
Web® veľmi zjednodušené.

S VDO SmartTerminal je manipulácia s údajmi  
digitálneho a inteligentného tachografu flexibilnejšia 
a vďaka robustnej konštrukcii je veľmi vhodný na 
prevádzku flotily. Používanie VDO SmartTerminal 
je zaručené bez potreby nepretržitého sledovania.

VDO SmartTerminal je možné si prispôsobiť 
bez ďalších komponentov ako stolné alebo 
nástenné zariadenie, takže si nájde svoje 
pohodlné miesto v kancelárii alebo v obývacej 
izbe vodičov.

www.tamex.sk

VDO SmartTerminal
Jednoduchá a pohodlná manipulácia s údajmi

kedykoľvek ju preniesť z Downloadkey 
na VDO SmartTerminal a zobraziť údaje 
bez nutnosti spusteného počítača.
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VDO SmartTerminal
Jednoduchá a pohodlná manipulácia s údajmi

Funkcie
• Jednoduché riešenie pre stiahnutie údajov z karty vodiča a kľúča

Downloadkey (údaje jednotky vozidla) kedykoľvek potrebné.
• Kompatibilné s kartami Smart TCO (2. gen.)
• Pripojenie cez LAN, WLAN alebo USB k PC. Zároveň

samostatná prevádzka bez PC (dáta prenášané cez USB kľúč)
• Ľahký import údajov do TIS-Web®
• Spĺňa zákonné požiadavky pre vozové parky

(sťahovanie, archivácia a vizualizácia
veľkokapacitnej pamäte a údajov z karty vodiča)

• Veľký TFT dotykový displej s uhlopriečkou 7“
• Základná analýza sťahovania údajov

(informácie o vodičovi a vozidle)
• Montáž na stenu alebo na stôl
• Lokálna aktualizácia softvéru alebo prostredníctvom internetu
• 32 GB internej pamäte
• Nová výkonná platforma na zvýšenie funkčnosti
• Čítačka čipov RFID

Softvérové systémové požiadavky na PC
• Windows® 10, Windows® 8 alebo Windows®

7, s najnovšou aktualizáciou Service Pack
• Windows® Server 2019, 2016, 2012
• 1x USB port alebo sieťové pripojenie
• Procesor: min. 1,5 GHz
• Voľné miesto na pevnom disku cca. 1 GB
• 2 GB RAM

Obsah balenia
• VDO SmartTerminal
• Napájanie 100-240V
• Sieťový kábel RJ45 (Ethernet)
• USB kábel
• Sprievodca rýchlym spustením
• Čistiaca handrička
• Čistiaca karta

Order number:
VDO SmartTerminal
(for wall and table mounting)
2910002168600 

VDOSmartTerminalSetup.exe

Farebný TFT displej s grafickými symbolmi

Sťahovanie údajov z karty vodiča a veľkokapacitnej pamäte

Technické parametre
• Mikrokontrolér: Broadcom BCM2837B0,

Cortex-A53, 64-bit
• 1GB SDRAM
• Ukladanie dát: 32 GB cez priemyselnú SD kartu
• Systém založený na LINUXe
• Gigabitový ethernet cez USB 2.0 (max. 300 Mb/s)
• 2 x porty USB 2.0 (externé)
• WiFi 2.4GHz a bezdrôtová sieť LAN 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac
• Čítačka čipových kariet, karty ISO / IEC 7816
• Čítačka RFID, NTAG213
• 7“ TFT dotykový displej, rozlíšenie: 800x480pxl
• Hardvérové hodiny reálneho času so superkondenzátorom
• Prevádzková teplota: 0–50 ° C
• Trieda ochrany IP: IP 20
• Kovová vložka pre zámok Kensington
• Veľkosť (DxŠxV): 244x129x48mm
• Hmotnosť: 575g
• Napájanie: 5V, 3A

VDO TerminalService

Jedná sa o voľný preklad spoločnosti TAMEX, spol. s r.o.. Spoločnosť 
TAMEX, spol. s r.o. nepreberá zodpovednosť za vzniknuté zmeny a 
nesprávne informácie v tejto príručke.




