
 
 
 

 

  

 

 
 

 
O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.  
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Soluções MAN na feira de transportes e logística 

Sistema de Telemática MAN: desempenho melhorado e novas 

aplicações 

 

Os serviços interligados das Soluções MAN contribuem para aumentar a 

competitividade das empresas na indústria dos transportes. Todas as 

soluções ajudam a reduzir o custo total de propriedade (TCO), tornando os 

custos de manutenção mais transparentes e previsíveis, desbloqueando 

potenciais poupanças na gestão de frotas e resultantes dos programas de 

formação de condutores, e permitem um planeamento eficaz das visitas à 

oficina.  

 

Sistema de Telemática MAN – maximizar a eficiência 

O sistema de Telemática MAN é a ferramenta de base para estes serviços 

interligados. O hardware novo e mais poderoso, um novo portal de dados 

de manutenção e uma nova aplicação expandem as possibilidades do 

sistema de Telemática MAN.  

O poderoso módulo de hardware transmite dados técnicos a partir do 

camião, bem como dados de posicionamento, mais rapidamente. Os 

gestores de frota e formadores de condutores profissionais podem assim 

avaliar a condução técnica dos camiões, planear a manutenção e formar 

condutores profissionais para uma condução mais eficiente e de forma 

mais orientada. Os clientes também podem seleccionar o pacote de 

serviço ideal para as suas necessidades a partir de quatro novas opções 

de estrutura simples. A taxa básica inclui os "dados de manutenção" e a 

"análise de utilização diária do veículo" como funções básicas. As opções 

adicionais eco, tempo e mapa permitem às empresas optimizar as 

operações económicas de condução, transmitir tempos de condução e 

utilizar funções geográficas. O hardware de telemática MAN está 

geralmente integrado na maioria dos veículos de longo curso TGX e TGS. 

O sistema também é uma componente fixa do TGX EfficientLine e do novo 

TGX EfficientLine 2.  
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A prática aplicação Fleetmanagement de Telemática MAN, que já foi 

distinguida com o prémio Red Dot pela qualidade especial do design das 

informações, está disponível gratuitamente para iPads e iPhones e 

dispositivos Android.  

No certame de transportes e logística, o sistema de Telemática MAN fará a 

antevisão de outra aplicação adaptada às necessidades do condutor: a 

aplicação DriverConnect que auxilia o condutor nas principais tarefas 

diárias e possibilita uma comunicação altamente eficaz entre o condutor e 

o gestor de frota, por exemplo na gestão de encomendas. 

O novo portal de manutenção de dados apresenta claramente a 

multiplicidade de dados transferíveis no agendamento da manutenção. A 

Telemática MAN, por exemplo, permite controlar as condições de 

travagem, individualmente em cada roda. A pressão de todos os pneus, 

incluindo do reboque, é também transmitida e pode ser analisada de forma 

centralizada pelo gestor de frota. A monitorização dos travões e dos pneus 

é um aspecto de segurança importante, bem como um factor significativo 

no consumo de combustível dos veículos. Assim, a Telemática MAN 

permite optimizar o TCO dos veículos de forma precisa. O indicador de 

nível de enchimento dos depósitos de gasóleo e AdBlue e o nível do óleo 

do motor também podem ser monitorizados pelo responsável técnico. Além 

disso, é possível aceder às informações dos reboques a partir do portal de 

Telemática MAN, tais como as temperaturas de arrefecimento e os dados 

da unidade de refrigeração. 

 

ServiceCare MAN 

O agendamento de manutenção pró-activo é uma forma particularmente 

eficaz de reduzir os custos. O novo pacote de serviços ServiceCare 

concede à oficina da MAN, escolhida pelo cliente, o acesso aos dados de 

manutenção pertencentes aos veículos do cliente, permitindo o controlo da 

gestão de manutenção. A oficina organiza as intervenções de manutenção 

em conformidade com a agenda do cliente e coordena o trabalho a 

realizar, de forma a que a intervenção da oficina seja o mais breve 

possível. Isto também inclui a encomenda de peças de substituição. Deste 

modo, o veículo estará de novo em acção e pronto a ser rentabilizado mais 

rapidamente. O serviço é gratuito para clientes. 

Por outro lado, o agendamento de manutenção pró-activa reduz os custos 

administrativos e de reparação: nenhum trabalho importante de reparação 
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ou manutenção é deixado ao acaso, o que evita custos desnecessários 

posteriores.  

Deste modo, a MAN torna a manutenção pró-activa facilmente acessível, 

uma vez que o ServiceCare MAN pode ser utilizado de forma 

independente de um contrato de serviços. Os clientes com veículos com 

Telemática que pretendam utilizar o serviço só têm de autorizar à oficina 

da MAN o acesso ao portal dos dados de manutenção. Até o pacote de 

serviços básicos de Telemática MAN abrange todas as informações 

necessárias pela oficina para o agendamento de manutenção.  
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Connected CoDriver  

O Connected CoDriver da MAN ProfiDrive é um curso de formação à 

distância, com uma duração que varia entre uma semana e três meses. 

Durante o curso, os condutores são assistidos por um instrutor, cuja função 

é a de co-piloto virtual. O instrutor estará totalmente envolvido com o 

condutor, com o veículo e com o trajecto. O objectivo é fazer com que o 

condutor desenvolva um estilo de condução mais económico na estrada. A 

ferramenta técnica que ajuda neste caso é a Telemática MAN, que permite 

ao instrutor conhecer o estilo de condução do condutor. 

O curso de formação "live-training" Connected CoDriver permite atingir 

excelentes resultados num curto período de tempo dada a sua 

componente inteiramente prática e suporte diário. O acompanhamento por 

telefone permite esclarecer dúvidas de forma fácil e directa. Utilizando 

dados de condução, os instrutores fornecem sugestões sobre condução 

económica, como a utilização de sistemas de travagem contínuos, o 

interruptor manual ou o modo de condução por antecipação. 

O suporte durante um período de três meses custa cerca de 3 EUR por 

dia. O resultado tem impacto nos custos do TCO a longo prazo: em várias 

centenas de "test drives" destinados a medir o consumo, os condutores 

registaram uma média de consumo inferior a 2,3 litros em cada 

100 quilómetros, depois de terem participado na formação em eficiência. 

Numa distância de 150 000 quilómetros em viagens de longo curso, o 

potencial de poupança é de cerca de 3500 litros de gasóleo todos os anos.  


