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Aplikace MAN Telematics
 určená pro chytré telefony získala

251 70 Čestlice
V případě potřeby bližších

prestižní ocenění iF Communication Design Award 2013 v kategorii
„mobilní aplikace“. Hodnotící komise touto cenou vyznamenává
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produkty, které na trh přinášejí výjimečně dobrý design.
www.mantruckandbus.cz

Aplikace MAN Telematics pro iPhone a iPad dodává logistickým
společnostem všechna data, které potřebují pro správu kompletních
vozových parků, v obzvláště efektivní, rychlé a kompaktní podobě. Ukazuje
přesnou polohu jednotlivých vozidel, a tak poskytuje operátorům kdykoliv
okamžitý přehled, která z nich jsou k dispozici.

Aplikace MAN Telematics je efektivním nástrojem pro provozovatele.
Umožňuje snižovat náklady na palivo: z každého nákladního vozidla sbírá
informace o spotřebě, prostojích, používání retardéru a tempomatu i údaje
o provozu s optimálním převodovým stupněm a důsledném využívání
kinetické energie soupravy. Nová aplikace obohacuje stávající systém MAN
Telematics o mobilní přístup. Uživatel tedy kdykoliv – i mimo pracovní čas
– může získat přehled, zda jsou vozidla technicky v pořádku nebo zda řidiči
jezdí hospodárně a způsobem, který neohrožuje přepravovaný náklad.
Manažéři flotil se na základě těchto informací mohou rozhodnout, která
vozidla potřebují servis, a kteří řidiči půjdou na školení. Aplikace umožňuje
také zobrazení dat ve formě barevných grafů, které zcela přehledně
znázorní, jak hospodárně jezdí jednotlivá vozidla.

Aplikace MAN Telematics poskytuje též komunikační funkce: řidiči a
dispečer mohou přímo z aplikace posílat emaily. Aplikace pro iPhone má
mimo to také integrovanou funkci telefonu, což umožňuje řidiči přijímat a
odesílat hovory bez toho, aby ji muset zavřít. Všechny funkce si může
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zájemce vyzkoušet prostřednictvím prezentačního módu se simulovanou
flotilou. Aplikace je k dispozici v Apple App Store.

Výherci letošních ocenění se představili veřejnosti 22. února 2013 na
galavečeru iF Design Awards Night v Mnichově. Od svého vzniku v roce
2004 se iF Communication Design Awards vyprofilovala do jedné
z nejdůležitější národní i mezinárodní soutěže. Ocenění vyjadřuje uznání
řešením, která uživateli pomáhají díky obzvláště dobře promyšlené
komunikaci. Přihlášené produkty jsou hodnoceny dle kritérií, kterými jsou
například komunikace přizpůsobená specifické cílové skupině a obsahu,
kvalita designu a ergonomie, cenová efektivita, hodnota pro značku a
inovativnost.
Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů z vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

MAN Truck & Bus AG se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z vedoucích výrobců
užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém měřítku.V obchodním roce 2011 společnost zaměstnávala
34 000 pracovníků, prodala více než 77 600 nákladních vozidel a 5700 autobusů a podvozků pro autobusy značky MAN a NEOPLAN a
její obrat dosáhl hodnoty 9 miliardy Eur.

