Transportfirma eller yrkessjåfør?
Er du klar over dine plikter?
Alle kjøretøy med tillatt totalvekt på 3,5 tonn eller mer må benytte fartsskriver. Dersom fartsskriveren er digital (nyere
enn 2006), trenger du bedriftskort og sjåførkort for å disponere denne. Kortene bestilles hos Statens vegvesen
(www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/digital-fartsskriver/skjemaer).

Analyse og arkivering av sjåfør– og kjøretøydata
Data fra alle fartsskrivere i firmaets eide, leide og leasede kjøretøy, samt sjåførkortene disponert i disse, skal lastes
ned minimum hver 28. dag. Alle dataene må oppbevares på en trygg og sikker måte i minimum 12 måneder. Dataene skal videre analyseres og sjåførene må informeres regelmessig om eventuelle brudd på regelverk.
Våre produkter hjelper deg med å oppfylle kravene som stilles.

TIS-Web - for analyse og arkivering av data
Fartskriver AS er stolte over å kunne levere den mest komplette løsningen for overføring og behandling av kjøre– og hviletidsdata, samt data for arbeidstid. Våre løsninger passer både for store og små
bedrifter med ulike løsningsbehov. Vi avholder også jevnlig kurs i bruk av TIS-Web.

DLK Pro (Download Key) - for nedlastning av data
Med denne praktiske mellomlagringsenheten kan du laste ned data fra sjåførkortet og den digitale fartsskriveren. Disse dataene kan videre overføres til TIS-Web for arkivering og analyse.

DLD II (Download Device) - for automatisk nedlastning av data
DLD II er vår enhet for automatisk nedlastning av sjåførkort og fartsskriverdata. Enheten monteres i
kjøretøyet og dataene overføres videre inn i TIS-Web hver 14. dag. En tidsbesparende, trygg og
enkel løsning!

Sjåførboka - yrkessjåførens bestevenn
Sjåførboka er et perfekt verktøy for yrkessjåføren - en kvalitetsperm i hendig størrelse (210 x
230mm) som inneholder kalender, notatsider, konvolutter for utskrifter og kvitteringer, regler
for kjøre– og hviletid samt arbeidstid, veiledning i bruk av fartsskriveren, samt annen nyttig informasjon for dere «på veien».

Kursvirksomhet
I tillegg til autoriseringskurs for mekanikere og kurs i bruk av TIS-Web, avholder vi også sjåførkurs. Her inngår innføring i korrekt bruk av VDO fartsskriver, innføring i regelverk for kjøre– og hviletid, samt arbeidstid. Sjåførkurs avholdes
enten i våre lokaler eller ute hos kunde, avhengig av hva som passer best for kunden.

Velkommen til å ta kontakt med oss - vi bidrar med kunnskap, kvalitet og service!
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