
PREHĽAD A FUNKCIONALITA APLIKÁCIE –

UKÁZKA TECHNOLÓGIE A VÝHOD 

TDCS spol. s r.o.  

CARTRACKER FOR DIGITAL TACHOGRAPH

PREZENTÁCIA PROGRAMU NA NAČÍTAVANIE A VYHODNOCOVANIE ÚDAJOV Z DIGITÁLNYCH 

TACHOGRAFOV A KARIET VODIČOV



PREČO PROGRAM OD TDCS ?

Jednoduchá inštalácia

Jednoduché 
používanie

Jednoduché 
vyhodnocovanie



NA ČO VÁM TÁTO PREZENTÁCIA ODPOVIE?

 CarTracker je lokálne softvérové riešenie na 

správu dát z kariet vodičov a digitálnych

tachografov.

 CarTracker je najlepšie riešenie pre akúkoľvek 

dopravnú spoločnosť, alebo firmu, ktorá 

prevádzkuje nákladné vozidlá pre vlastnú 

potrebu.



PREČO MÁ CARTRACKER VŠETKY TRI - “J”

• Nepotrebuje žiadne 
prídavné komponenty 
Windowsu ani iných 
výrobcov a nepotrebuje 
žiadny databázový 
program.

• Pri inštalácii takýchto 
„prídavkov“ sa často 
vyskytnú problémy s 
kompatibilitou, alebo 
potrebou zakúpenia 
ďalšej licencie.  

Jednoduchá inštalácia

• Program funguje 
zväčša automaticky, 
tak že často nemusíte 
použiť klávesnicu.

• Archivácia je 
automatická a môže 
sa nastaviť na tri rôzne 
dátové médiá.

Jednoduché používanie

• Vyhodnotenie 
priestupkov je 
okamžité po 
načítaní karty 
vodiča.

Jednoduché vyhodnocovanie



POROVNANIE S INÝMI PROGRAMAMI

Používanie Microsoft: .NET, ADO.NET

•Komponenty sú závisle na verzie Windows

•Často sa vzťahujú k miestnym, jazykovým nastaveniam a preto 
nie je zaručená bezproblémová inštalácia

Používanie nejakej databázy na ukladanie dát

•SQL databázy neumožňujú užívateľský ľahké zálohovanie

•Dáta v takejto databáze je možné pozmeniť, alebo vymazať a 
preto nemusia byť  zhodné s originálnym súborom.

Platnosť licencie na program

•Mnohé aplikácie vyžadujú mesačné poplatky

•Mnohé iné ohraničujú platnosť na jeden rok

Čo CarTracker nemá a čoho sa nemusíte obávať



TECHNOLÓGIE POUŽITÉ V PROGRAME

 CarTracker je programovaný v Borland Delphi

 Preto ho možnosť použiť na Windows 2000, ale aj na Win7 / 8.

 Nepoužíva žiadnu databázu

 Údaje sa ukladajú do obyčajných statických súborov, ktorých formát 

predpisuje nariadenie EU a ktoré sú náhradou za tachokrúžky.

 Uložené statické súbory môže každý užívateľ jednoducho kopírovať, 

premiestňovať pričom nepotrebuje žiadne špeciálne nástroje.

 Vyhodnotené údaje vždy zodpovedajú uloženým súborom

 Môžete si byť istý, že vyhodnotené údaje sú také isté ako obsah 

uložených statických súborov a môžete ich bez obáv poslať kontrole IP 

ak o to požiada.



INŠTALÁCIA – JEDNODUCHO A RÝCHLO

Jedna, dve minúty a je to hotovo.



PO SPUSTENÍ PROGRAMU VŽDY VIDÍTE HLAVNÚ 

OBRAZOVKU S ÚDAJMI



ZOZNAMY VODIČOV A VOZIDIEL

Zoznam vodičov sa vytvára automaticky po načítaní jeho čipovej karty.

Pokiaľ nechcete vkladať doplnkové nepovinné informácie o vodičovi, tak nemusíte 

robiť nič – klávesnicu netreba použiť. To isté platí aj o vozidlách.



PO ŠTARTE SA SPUSTIA NOTIFIKÁCIE

Najprv, vodiči na stiahnutie karty Ako druhé, to isté u vozidiel

Po tretie, vodiči na kontrolu preukazov Nakoniec, zoznam nepotrebných súborov



ĎALŠIE NOTIFIKÁCIE SA SPÚŠŤAJÚ RUČNE

Udalosti v najbližších 30 dňoch – napr.kalibrácia

tachografu

Životné jubileá v najbližších 30 dňoch



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Zobrazenie aktivít vodiča – úplné detaily



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Zobrazenie aktivít vodiča – stredné detaily



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Pracovné zmeny



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Aktuálny stav

Okno zobrazuje hodnoty časov, ktoré vodič doteraz urobil a 

vypočítava na deň, týždeň a najbližšie dva týždne, koľko hodín 

ešte môže vodič viesť vozidlo.



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Originálne súbory (vyžadované legislatívou) je možné veľmi 

jednoduchým spôsobom exportovať; mejlom, na FTP server, 

alebo systémom Kopíruj-Prilepiť na iné miesto v PC. 



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Zistiť, ktoré vozidlá, v akom čase, vodič riadil je možné jediným 

kliknutím



ČO ZOBRAZUJE HLAVNÁ OBRAZOVKA

Priestupky vodiča voči legislatíve je možné vidieť ihneď po stiahnutí 

jeho karty



MOŽNOSTI V NASTAVENIACH PROGRAMU

Nastavenie uloženia originálnych súborov – interval 

ukladania, cesta pre základné, podvojné uloženie, cesty 

pre automatický import.

Nastavenie spôsobu vyhodnocovania priestupkov, 

vytvorenie profilu kontrolóra.

Nastavenie zobrazenia niektorých správ a oznamov Nastavenie časového pásma pre prepočet (tachograf

ukladá dáta vždy v centrálnom čase UTC) a nastavenie 

farebnej škály.



MOŽNOSTI V NASTAVENIACH PROGRAMU

Staršie originálne súbory nie je 

potrebné držať uložené. Program ich 

podľa tohto nastavenia môže zmazať, 

alebo presunúť.

Originálne súbory po načítaní sa môžu 

automaticky odoslať e-mailom. Toto 

nastavenie platí pre všetky súbory a adresa 

rovnaká pre karty vodičov aj vozidlá.



MOŽNOSTI V NASTAVENIACH PROGRAMU

Originálne súbory sa po načítaní môžu 

automaticky odoslať na FTP server. Toto 

je iný spôsob dvojitého ukladania dát.

Toto nastavenie určuje či sa po načítaní 

karty vodiča vytlačí zostava tzv. Prehľad 

karty vodiča.



HLAVNÉ MENU – EXPORT ÚDAJOV

Export údajov sa používa ak treba poslať originálne súbory pre kontrolu na IP.

Okrem toho sa môžu údaje uložené v týchto súboroch spracovávať v inom 

programe, na to slúžia možnosti exportu do Excelu. 



HLAVNÉ MENU - ŠTATISTIKY

Štatistiky zobrazujú priestupky voči smernici 15/2009 alebo nariadenia 

561/2006 v sumárnej forme za vodiča, jedno stredisko, alebo všetky. Takisto 

sumárne sa zobrazia priemerné pracovné časy vodiča, alebo strediska.



HLAVNÉ MENU - VYHODNOTENIA

Vyhodnotenia obsahujú najdôležitejšie tlačové zostavy (formulár Priestupky 

vodiča s vyjadrením a podpisom vodiča). Jednotlivé možnosti sú rozdelené na 

zostavy z kariet vodičov, z vozidiel. Samostatne sú potom zostavy týkajúce sa 

evidencie, vodičov, vozidiel a stredísk.



HLAVNÉ MENU - SYNCHRONIZÁCIA

Synchronizácia údajov sa hlavne používa vtedy ak počítač nemá stále 

pripojenie do siete (napríklad notebook) a nie je teda možné nastaviť 

podvojné ukladanie dát  cez lokálnu sieť na server, alebo FTP server. 

Synchronizácia sa môže nastaviť na neobmedzený počet lokálnych, alebo FTP 

serverov. Táto funkcia sa po nastavení musí spúšťať ručne kliknutím na 

tlačítko.



HLAVNÉ MENU – IMPORT ÚDAJOV

Ak sa vyskytne jednorázová potreba preniesť originálne dátové súbory 

z externého média, je možné použiť možnosť Import údajov. Otvorí sa 

štandartné okno Windowsu, kde je možné označiť jeden alebo viaceré 

súbory, ktoré sa majú preniesť. 



PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZOSTÁV

Zostava – Priestupky

Vyhodnocuje vodiča podľa 

nariadenia 561/2006 a smernice 

15/2002. V dolnej časti okna je 

priestor na vyjadrenie vodiča a 

podpisy.



PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZOSTÁV

Veľmi vhodný nástroj na tlač „Potvrdenia o 

činnosti“. Ak sú aktuálne dáta vodiča, 

potvrdenie je vyhotovené za pár sekúnd na 

rozdiel od ručného písania.



PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZOSTÁV

Výborná zostava, ktorú je možné nazvať 

„Dva v jednom“. Zobrazuje graficky 

celkový priebeh posledných 28 dní 

práce vodiča a pod tým, všetky 

priestupky aj s vypísaním paragrafu, 

ktorý bol porušený.

Túto zostavu je možné v „Nastaveniach“ 

nechať spúšťať automaticky po načítaní 

karty vodiča.



PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZOSTÁV

Prehľad denných aktivít – Zobrazuje 

činnosti vodiča po dňoch a ukazuje 

chronologicky aj prípadne priestupku. 
Každý deň začína na novej strane.



PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZOSTÁV

Týždenné časy – sumarizuje prácu vodiča 

do kalendárnych týždňov.



PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZOSTÁV

Vhodné sú zostavy v menu Štatistiky. Pomocou 

nich je možné zistiť koľko a akých priestupkov sa 

vodiči dopúšťajú najčastejšie a podľa toho robiť 

nápravu. 



AKO SA CARTRACKER PREDÁVA

Company edition

Extend edition

8Driver edition

Spoločnosť TDCs pripravila svoj program CarTracker v troch variantoch, aby funkčne a 

cenovo vyhovela väčšine spoločností vlastniacich vozidlá s digitálnym tachografom.

Jednotlivé varianty sa nazývajú „Edície“.

Inštalačný program je vždy rovnaký, jednotlivé varianty – Edície sa aktivujú zakúpením 

licencie. Jedna licencia je na jedno PC. 

Hierarchiu „Edícii“ znázorňuje nasledovný obrázok. 



AKO SA CARTRACKER PREDÁVA

CarTracker Company Edition

Je určený pre akékoľvek dopravné firmy, ktoré vlastnia nákladné vozidlá s digitálnym tachografom. 

Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU. Nemá 

obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Má možnosť vytvárať strediská. Platnosť licencie je neobmedzená, 

neplatia sa ročné poplatky.

Obsahuje tlačové zostavy:

Potvrdenie činností, Prehľad denných aktivít, Týždenné časy, Mesačné pracovné časy, Mesačný prejľad

zmien, Nočná práca, Priestupky, Prehľad Trajekt-Vlak, Prehľad aktivít Out of Scope, Prehľad karty, Jazdy

Prekročenie rýchlostí, Jazda bez karty vodiča, Chyby tachografu, Prehlad aktivít Out of Scope, Denný 

kontrolný lístok

Zoznam pracovníkov, Základné údaje vodičov, Zoznam vozidiel, Základné údaje vozidiel, Zoznam 

naredenín vodičov,Zoznam vodičských preukazov



AKO SA CARTRACKER PREDÁVA

CarTracker Extend Edition

Je určený pre menšie firmy, ktoré vlastnia nákladné vozidlá s digitálnym tachografom. Spolupracuje so 

všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU. Nemá obmedzenia počtu 

vodičov a vozidiel. 

Nie je možné vytvárať strediská. Nemá offline synchronizáciu. 

Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Obsahuje tlačové zostavy:

Potvrdenie činností, Nočná práca, Priestupky, Jazda bez karty vodiča, Chyby tachografu

Company

Extend Extend Extend

Okrem sólo nasadenia v menšej firme je vhodné Extend nasadiť vo veľkej 

firme na strediská a posielať dáta do centrály kde je variant Company.



AKO SA CARTRACKER PREDÁVA

CarTracker 8 Driver Edition

Je cenovo najprístupnejšia a je určená pre najmenšie dopravné firmy, ktoré majú maximálne 8 vodičov 

(počet vozidiel je neobmedzený) alebo tie ktoré nemajú dopravu ako svoju hlavnú činnosť. Spolupracuje 

so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU. Má obmedzenia počtu 

vodičov na 8. Počet vozidiel nie je obmedzený. 

Nie je možné vytvárať strediská. Nemá offline synchronizáciu. 

Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Obsahuje tlačové zostavy:

Nočná práca, Priestupky, Jazda bez karty vodiča, Chyby tachografu

Company

8Driver Extend 8Driver

Podsobne ako Extend je možné 8Driver Edition nasadiť vo veľkej firme na 

strediská a posielať dáta do centrály kde je variant Company.



AKO SA CARTRACKER PREDÁVA

Aktuálne cenové relácie si pozrite na našej stránke www.tdcs.sk v sekcii 

Produkty – Software.

Ďakujeme za pozornosť

http://www.tdcs.sk/

