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الحل يقدم باقة من الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز أرباح العمالء
من خالل المراقبة واستخالص المعلومات والتدريب المنتظم يمكن للعمالء تحقيق
وفورات يف تكاليف الوقود رتتاوح بي  5إىل  15بالمائة لكامل األسطول

أطلقت "مان للشاحنات والحافالت" باقتها الجديدة من الحلول المتقدمة لالتصال عن بعد ف ر
الشق
األوسط وشمال أفريقيا تحت اسم "إيكوستايل" ( ،)EcoStyleوه مصممة لالستخدام عل مستوى
المؤسسات لدعم وتحسي كفاءة األسطول وسالمته والحد من أثره البيئ .وجرى ضبطها بدقة طوال
ر
فتة تواجدها ف الخدمة ر
والئ تجاوزت ماليي ساعات العمل ،لتقدم اآلن باقة من الحلول القادرة عل
تعزيز أرباح العمالء.
وتعد الخدمة الجديدة جزءا من مبادرات الرقمنة ر
لشكة "مان" ،وه توفر كافة معلومات التشغيل
الرئيسية ،األمر الذي يسمح بمراقبة كمية استهالك الوقود وأداء السائق وغت ذلك الكثت .كما توفر
لوحات المتابعة رؤية كاملة للمعلومات الهامة ف لمحة رسيعة ،أو يمكن التعمق ر
أكت من خالل مجموعة
غنية من التقارير وأساليب العرض.
يف هذا الصدد قال يورج مومرتس ،النائب األول لرئيس مان للشاحنات والحافالت ،ورئيس
المبيعات ف ر
الشق األوسط وإفريقيا وأمريكا الالتينية" :طوال سنوات عدة أصبحت مركبات مان
ي
مرادفا للموثوقية والكفاءة .لكننا نعمل بأن عمالءنا دائمو البحث عن طرق جديدة لتحقيق المزيد من
الكفاءة التشغيلية والربحية .ونحن عل ثقة من أن إيكوستايل ستمكنهم من تحقيق ذلك من مركباتهم".
وقد عقدت ررسكة "مان للشاحنات والحافالت" ررساكة مع "ميكرولت" ( )Microliseالتيطانية لتطوير
واختبار مجموعة الحلول لتت يح للعمالء الحصول عل أقىص استفادة من أصولهم من خالل الرؤية ف
ر
الحقيق ،وهو ما تم تمكينه من خالل التكامل مع خرائط جوجل .حيث يمكن للعمالء االطالع
الوقت
عل المعلومات التفصيلية الخاصة بكل مركبة وتتبعها ف لمحة رسيعة ،إل جانب بث الكامتا األمامية.
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من جهته قال نويل ماكرون ،رئيس مبيعات الشاحنات لمنطقة ر
الشق األوسط وإفريقيا وأمريكا
الالتينية يف رشكة مان للشاحنات والحافالت" :إحدى نقاط الجذب الرئيسية لخدمة إيكوستايل ه
إمكانية إضافتها إىل أي مركبة جديدة ،أو إىل أسطولك الحاىل من المركبات .ويمكن أن يساعد حل
االرتباط عن بعد عمالءنا ف إضافة متة كبتة ألعمالهم".
ومن خالل المراقبة واستخالص المعلومات والتدريب المنتظم عل ممارسات القيادة الجيدة ،يمكن
للعمالء تحقيق وفورات ف تكاليف الوقود رتتاوح بي  ٪5و ٪15لكامل األسطول .ويمكن رصد
الئ يمكن ر
معلومات مثل الشعة الزائدة ،والكبح أو االنعطاف الشديد ،لمنح العمالء البيانات ر
التكت
عليها عند تدريب السائقي عل تدابت القيادة اآلمنة .وبالتاىل يمكن أن يساعد االستخدام المحسن ف
زيادة كفاءة الوقود من خالل استخدام المركبات بشكل أفضل.

-انتىه-
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