
Tachograafanalyse
Ontwikkeld met u als uitgangspunt

Flexibel: Web based, stand-alone en server 
Gebruiksvriendelijk: bedieninG via  

pictoGrammen en helpFunctie   
rendabel: voor alle WaGenpark  

Grootte en behoeFten  

OptaC3 voordelen

OptaC3 eigenschappen

 

rendabel diverse prijsopties

Flexibel internet, stand-alone en 
serverinstallatie

uitstekende 
eigenschappen

26 rapporten, onmiddellijke analyse, 
maandelijks overzicht

eenvoudig in 
gebruik

navigatie via pictogrammen en 
teletekst bij iedere keuze

houdt u binnen  
de wet

automatische controle op 
overtredingen

internet stand-alone server

overal toegang  
tot uw data

alle data op uw 
eigen pc

eenvoudige toegang 
voor grotere 
wagenparken met 
meerdere vestigingen

automatische 
back-up van  
uw data

internetverbinding 
niet noodzakelijk

verwerk uw data van 
alle vestigingen op één 
centrale locatie

• snelle data imp- en export

•  duidelijke en begrijpelijke weergave van chauffeur- en voertuig 
activiteiten  

•  duidelijke rapportage van overtredingen t.o.v. rijtijdenbesluit  
(vo. 561/2006) en het arbeidstijdenbesluit (atb)

•  Genereert tot 26 chauffeur- en voertuigrapportages en 
documenten

• inclusief software-updates´s

•  opschaalbaar - groeit en verander mee met uw bedrijf

 

stoneridge - Zet de norm
stoneridge electronicstm is al sinds 1974 een vooraanstaande leverancier van 
tachografen en oplossingen voor wagenparken in de europese aftermarket. 
meer dan dertig jaar ontwerp en productie, gekoppeld aan ons inzicht en 
ervaring, verzekeren klanten ervan dat men krijgt wat men wil. bedrijfszekere  
en robuuste producten, ondersteund door een professionele after sales service. 
 

om oPTac3 te kopen of voor meer informatie  
over oPTac3 producten neemt u contact op met  
030 - 2884470. 
 

c.a.s.u - utrecht b.v. 
ravenswade 118 
3439ld nieuwegein 
tel: +31 (0) 30 2884470 
Fax: +31 (0) 30 2898792 
Web: www.casu.nl 
email: info@casuutrecht.nl

optacnl@stoneridge.com 
www.optac.info

optactm, optac3tm en het box apparaat zijn een geregistreerd handelsmerk van stoneridge electronicstm



 

oPTac3, de nieuwe generatie 
tachograafanalysesoftware 
ontwikkeld door stoneridge. 
 
oPTac3, synoniem voor flexibiliteit 
kies hoe u de software wilt installeren, Web based, stand-alone of server. 
selecteer afhankelijk van de grootte van uw wagenpark op welk niveau u 
instapt, en wat dit niveau kost. op deze manier is is optac3 geschikt voor 
eigen rijders tot en met grote internationale wagenparken. heeft u al een  
downloadtool en een scanner dan koopt u alleen de software. voor extra 
apparatuur kunt u echter ook bij ons terecht. of uw wagenpark nu digitaal, 
analoog of gemengd is, wij hebben de oplossing voor u. 
  

oPTac3 is eenvoudig in gebruik   
met de eenvoudige pictogrammen en helpteksten is de analyse van 
tachografen nog nooit zo eenvoudig geweest. de software optac3 is 
eenvoudig in gebruik en u bent in maximaal 3 muisklikken op de door  
u gewenste pagina. 
 

oPTac is zijn geld dubbel en dwars waard   
afhankelijk van de grootte van uw wagenpark en uw wensen, start u op  
het niveau om aan uw wettelijke eisen te voldoen. als uw bedrijf groeit  
kunt u eenvoudig de software naar een volgend niveau mee laten groeien. 
natuurlijk kunt u ook simpelweg extra downloadblokken aanschaffen.

ProBeer alVorens U KooPT 
 

Probeer oPTac3 zonder kosten! 
 
probeer het volledige pakket 30 dagen zonder 
verplichtingen. 
 
Gebruik het web based systeem 30 dagen om 
uw bestuurderskaartdata en tachograafdata te 
analyseren. u heeft alleen een downloadtool nodig 
of de beschikking over digitale bestanden. als u zelf 
een kaartscanner heeft kunt u tevens de analoge 
data analyseren. 
 

Bezoek nu onze website  
www.optac.info om u aan te melden 

Voor uw gemoedsrust 

met de aanschaf van optac3 krijgt u ook toegang 
tot de ondersteuning van het team van de 
stoneridge helpdesk. Zij zijn niet alleen goed 
geïnformeerd over de wetgeving die uw tachograaf 
en tachograafanalyse kunnen beïnvloeden. Zij 
kunnen u antwoord geven op alle hard- en  
software gerelateerde vragen.

oPTac3 is anders dan andere tachograafanalyse 
systemen op de markt - het is gewoon beter!

Tachograaf 

bestuurders- en 
voertuigdata 

kunt u op diverse 
standaardmethoden 

importeren scanner 
met optac3 kunt u tot  
35 diagramschijven per  

minuut digitaliseren

Bestuurderskaart

archiveer 
uw data in 

het wettelijk 
voorgeschreven 

formaat

genereert 
tot 26 

verschillende 
rapporten

analyseer uw 
bestuurders- 
en voertuig 
activiteiten

Zo functioneert oPTac3

www.optac.info


