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Prestigieuze onderscheiding voor innovatief communicatiemiddel

MAN TELEMATICS®-APP WINT iF AWARD
®

Vianen, 28 februari 2013 – De MAN TeleMatics -app voor smartphones heeft
een ‘iF Communication Design Award 2013’ in de wacht gesleept. De app
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won in de categorie ‘mobiele applicatie’. De prestigieuze onderscheiding,
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die op 22 februari 2013 in München werd uitgereikt, is het bewijs dat de jury
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onder de indruk is van het doordachte ontwerp.
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De MAN TeleMatics -app voor de iPhone en de iPad voorziet transportbedrijven
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van alle relevante gegevens die nodig zijn om een compleet wagenpark op
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efficiënte, snelle en overzichtelijke wijze te beheren. Via de app is precies te zien
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waar elk voertuig zich bevindt, zodat operators ook mobiel inzicht hebben in de
inzetbaarheid van afzonderlijke voertuigen.

MAN TeleMatics

®

is een efficiënt hulpmiddel om het brandstofverbruik te

reduceren. Van iedere truck afzonderlijk worden gegevens verzameld over het
brandstofverbruik, het gebruik van de retarder en de cruisecontrol, het al dan niet
rijden op het optimale toerental en de tijden dat de motor stationair draait.
®

Dankzij de nieuwe app is het MAN TeleMatics -systeem nu ook toegankelijk via
een smartphone of tablet. Gebruikers hebben dus altijd – ook buiten kantooruren
– inzicht in de technische staat van de trucks en of er economisch wordt gereden
en de techniek wordt ontzien. Wagenparkbeheerders zullen de app extra
waarderen, omdat die ook helder in kaart brengt wanneer voertuigen aan
onderhoud toe zijn en wanneer chauffeurs bijvoorbeeld extra training nodig
hebben. De app biedt ook toegang tot gekleurde staafdiagrammen, die op een
overzichtelijke wijze laten zien hoe efficiënt met de voertuigen wordt gereden.
®

Verder biedt de MAN TeleMatics -app diverse functies waarmee chauffeurs en
operators onderling kunnen communiceren: zij kunnen e-mails versturen, terwijl
de iPhone-app ook een geïntegreerde telefoonfunctie biedt. Met een eenvoudige
druk op de knop kan de operator meteen de mobiele telefoon van de chauffeur
®

bellen. Om de enorme veelzijdigheid van de TeleMatics -app te ondervinden, is
een speciale demo met een gesimuleerde vloot ontwikkeld. De app is gratis
verkrijgbaar via de App Store.
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De winnaars van de iF Design Awards 2013 werden dit jaar – in het kader van de
‘Munich Creative Business Week’ – in München gepresenteerd. De iF Design
Award is sinds de eerste editie in 2004 uitgegroeid tot een van de meest
prestigieuze designwedstrijden. De onderscheiding is een erkenning voor
producten die een meerwaarde bieden dankzij de doordachte manier van
communicatie. De genomineerde producten worden beoordeeld op basis van
doelgroep-specifieke inhoud, design, ergonomie, kostenefficiëntie, merkwaarde
en innovatie.
®

Download hier de MAN Telematics -app voor de iPhone en iPad
https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8
Overzicht van alle MAN Truck & Bus-apps
http://www.mantruckandbus.com/com/en/press___media/man_truck___bus_in_web
_2.0/man_mobile_apps/MAN_Mobile_Apps.html

Noot voor redactie:
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming
van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een
dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland
worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa.

