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TACHO DATA  
MANAGEMENT
Complete oplossingen
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Beheer, verwerking  

en archivering van  

tachograafgegevens

Meer optiesDocumentsContact

Tachograaf, een mind breaker ?
In orde zijn met de wet is niet altijd eenvoudig, maar wel verplicht. 
TIS-Web staat garant voor een complete, betrouwbare en veilige verwerking in overeenstemming met de wet.

Zo voorkomt u eventuele administratieve problemen, inbreuken en boetes. 

Gebruik de DLD om automatisch tachograafgegevens over te dragen via GPRS. 

https://rauwers.be/cms/contacts/?lang=nl
https://rauwers.be
https://www.rauwers.be
https://www.linkedin.com/company/rauwers
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.facebook.com/RauwersBelgium/
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://rauwers.be/nl/fleet-management-nl/
https://rauwers.be/cms/contacts/
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BEHEER VAN DE GEGEVENS  
opgeslagen in een beveiligde cloud

TIS-Web
eenvoudig, gemakkelijk, veilig

TIS-WEB 5.0 BASIC ADVANCED PRO

Download ● ● ●
TIS-Web Connect ● ● ●
Bedrijfsdata amdinistratie ● ● ●
Wettelijk Archief ● ● ●
Werktijd ● ● ●
Dashboard D1 D2 D3

Alerts en Reminders A1 A2 A3

Rapporten R1 R2 R3

Meerdere locaties ● ●
Rijbewijs verificaties - RFID Tag Reader ● ●
Geplande rapporten ● ●
Communicatie Coming soon Coming soon

Bestuurders- en voertuiggroepen ● ●
Boetecatalogus TBD TBD

TIS-Web Extract (API) ●
Notificaties (email, sms, etc,…) Coming soon

Analytics Coming soon

DASHBOARD
Overzicht ● ● ●
DTCO Afhandelingsprobleem Widget ● ●
Upload bronnen 28 dagen Widget ● ● ●
Overtredingen Widget ● ●
Overtredingen popup via overtredingen widget ● ●
Trend overtredingen ● ●
Herinneringen Widget ● ● ●
Herinneringen popup via herinneringen widget ● ●
Tachograaf versies laatste 28 dagen ● ● ●

ABONNEMENT OPTIES TIS-WEB

VOERTUIGEN & GEBRUIKERS BASIC ADVANCED PRO
1 voertuig, max. 5 bestuurders, 1 gebruiker 26,23 € 29,73 € 35,68 €

2 - 4 voertuigen, max. 20 bestuurders, 2 gebruikers 42,55 € 48,95 € 58,75 €

5 - 10 voertuigen, max. 50 bestuurders, 2 gebruikers 64.88 € 73,43 € 88,11 €

11 - 20 voertuigen, max. 100 bestuurders, 2 gebruikers 74,59 € 86,25 € 93,69 €

21 - 30 voertuigen, max. 150 bestuurders, 2 gebruikers 85,67 € 96,74 € 118,18 €

31 - 40 voertuigen, max. 200 bestuurders, 3 gebruikers 96,74 € 110,72 € 132,85 €

41 - 50 voertuigen, max. 250 bestuurders, 3 gebruikers 106,64 € 123,54 € 148,26 €

> 50 voertuigen, 3 gebruikers, prijs per voertuig 1,95 € 2,48 € 2,98 €

6 
maanden

INBEGREPEN

MAANDELIJKS TARIEF TIS-WEB

Mis nooit een wettelijke termijn !

Bij een controle worden uw periodieke 

- kaarten: elke 21 dagen 
- voertuigen: om de 2 maanden 
- archivering: 7 jaar

downloads gevraagd voor een gedetailleerde analyse. 

Zo voorkomt u zware boetes.

Meer info...

https://rauwers.be/cms/contacts/?lang=nl
https://rauwers.be
https://www.rauwers.be
https://www.linkedin.com/company/rauwers
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.facebook.com/RauwersBelgium/
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://rauwers.be/cms/tis-web/?lang=nl


Smart solutions for mobility and road safetyrauwers.be

DLKPRO S  
Download Key

Download van de tachograaf en  
de bestuurderskaart

• Software op de sleutel voor  
archivering op PC

• Geïntegreerde kaartlezer

• Touchscreen voor weergave van  
onder andere de laatste downloads 
en downloadherinneringen

• Draadloze overdracht van de gegevens van het massageheugen van de tachograaf en  
de chauffeurskaart, en van de gegevens van het voertuig en de locatie. 

• Automatische en veilige download van de gegevens conform de wetgeving.

• Snelle en veilige overdracht van de gegevens via het GPRS-netwerk (gsm-netwerk).

• De beveiligde internetverbinding (https) staat garant voor een maximale beveiliging van de gegevens.

• Mogelijkheid om de gegevens automatisch over te dragen naar TIS-Web®

DLD

AUTOMATISCH  
downloaden  
van GEGEVENS
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