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Aplikácia MAN TeleMatics® získala iF Award  

 

Aplikácia MAN TeleMatics® pre smartfóny získala prestížne 

ocenenie iF Communication Design Award 2013 v kategórii 

„mobilné aplikácie“. Hodnotiaca komisia touto cenou vyznamenáva 

produkty, ktoré na trh prinášajú výnimočne dobrý informačný 

dizajn. 

 

Aplikácia MAN TeleMatics® pre iPhone a iPad dodáva logistickým 

spoločnostiam všetky dáta, ktoré potrebujú na spravovanie kompletných 

vozidlových parkov, v obzvlášť efektívnej, rýchlej a kompaktnej podobe. Ukazuje 

presnú polohu jednotlivých vozidiel, a tak poskytuje operátorom kdekoľvek 

okamžitý prehľad, ktoré z nich sú k dispozícii. 

 

Aplikácia MAN TeleMatics® je efektívnym nástrojom pre prevádzkovateľov. 

Umožňuje znižovať náklady na palivo: Z každého trucku zbiera informácie o 

spotrebe, prestojoch, používaní retardéra a tempomatu aj údaje o prevádzke na 

optimálnom prevodovom stupni a dôslednom využívaní zotrvačnosti súpravy. 

Nová aplikácia obohacuje existujúci systém MAN TeleMatics® o mobilný 

prístup. Užívateľ teda kedykoľvek – aj mimo pracovného času – môže získať 

prehľad, či sú vozidlá technicky v poriadku a či vodiči jazdia hospodárne a 

spôsobom, ktorý neohrozuje prepravovaný náklad. Manažéri flotíl sa na základe 

týchto informácií môžu rozhodnúť, ktoré trucky potrebujú servis a ktorí vodiči 

pôjdu na školenie. Aplikácia umožňuje aj zobrazenie dát farebnými grafmi, ktoré 

prehľadne znázornia, ako hospodárne jazdia jednotlivé vozidlá.  

 

Aplikácia MAN TeleMatics® poskytuje tiež komunikačné funkcie: Vodiči a 

dispečeri môžu priamo z aplikácie posielať emaily. Aplikácia pre iPhone má 

okrem toho integrovanú aj funkciu telefónu, čo umožňuje šoférovi prijímať a 

odosielať hovory bez toho, aby ju musel zatvoriť. Všetky funkcie si môže 

záujemca vyskúšať prostredníctvom prezentačného módu so simulovanou 

flotilou. Aplikácia je k dispozícii v Apple App Store.  

http://www.man-mn.sk/
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Výhercovia tohtoročných ocenení sa verejnosti predstavili 22. februára 2013 na 

galavečere iF Design Awards Night v Mníchove. Od svojho vzniku v roku 2004 

sa iF Communication Design Awards vyprofilovala na jednu z popredných 

národných a medzinárodných súťaží. Ocenenie vyjadruje uznanie riešeniam, 

ktoré užívateľom pomáhajú vďaka obzvlášť dobre premyslenej komunikácii. 

Prihlásené produkty sa vyhodnocujú podľa kritérií, akými sú napríklad 

komunikácia prispôsobená špecifickej cieľovej skupine a obsahu, kvalita dizajnu 

a ergonómia, cenová efektívnosť, hodnota pre značku a inovatívnosť. 

 

2457 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

 

 

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus  

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale 

súčasne kvôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. 

MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných 

vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti 

dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie 

celkových nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca 

technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je 

pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

 

 

 

Skupina MAN, jeden z vedúcich európskych hráčov na poli technológií v doprave, dosiahla za rok 2012 obrat vo výške 15,8 mld. 

eur. Vyrába trucky, autobusy, vznetové motory, turbá i špeciálne prevodovky a zamestnáva celosvetovo 54 300 ľudí. Divízie 

spoločnosti si na svojich trhoch držia vedúce pozície. 

 


