Aplikacja MAN TeleMatics® App wyróżniona nagrodą
iF za innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne
22 lutego 2013 roku aplikacja MAN TeleMatics® App otrzymała w
Monachium nagrodę iF Communication Design Award 2013 w
kategorii „Mobile Application“. Jurorzy nagradzają w ten sposób
produkty wyróżniające się wyjątkowo dobrym wzornictwem
informacyjnym.

Monachium 22.02.2013

MAN Truck & Bus
Dachauer Straße 667
80995 München
Corporate Communications
Dominique Nadelhofer
Dr. Detlef Hug
Tel. +49 89 1580-2001
Detlef.Hug@man.eu

Aplikacja MAN TeleMatics® App na iPhone i iPad w szybki i zwięzły sposób
dostarcza przedsiębiorcom transportowym wszystkich istotnych danych
niezbędnych do efektywnego zarządzania całym parkiem pojazdów
ciężarowych: w każdym momencie pozwala dokładnie zidentyfikować
miejsce, w którym znajdują się poszczególne pojazdy, oraz wyznaczyć
pojazdy dostępne do realizacji kolejnych zleceń.

www.mantruckandbus.com

MAN TeleMatics® jest także efektywnym narzędziem pozwalającym
przedsiębiorcom na zmniejszenie zużycia paliwa – z każdego pojazdu
przesyłane są dane dotyczące zużycia paliwa, pustych przebiegów,
wykorzystania retardera i tempomatu, a także informacje o jeździe w
optymalnym zakresie liczby obrotów silnika oraz o konsekwentnym
korzystaniu z opcji hamowania silnikiem. Nowa aplikacja rozszerza system
MAN TeleMatics® o dostęp do kolejnej funkcji mobilnej. Dzięki niej
użytkownik może w każdym momencie – także przebywając poza biurem –
sprawdzić, czy pojazdy znajdują się w dobrym stanie technicznym oraz czy
kierowcy prowadzą samochody w sposób pozwalający na niskie zużycie
paliwa i materiałów. Osoba odpowiadająca za flotę pojazdów może w ten
sposób identyfikować bieżące zapotrzebowanie na naprawy i przeglądy
pojazdów oraz na szkolenia kierowców. Nowa aplikacja umożliwia także
otwieranie raportów zawierających kolorowe wykresy słupkowe, na
podstawie
których
można
wygodnie
analizować
efektywność
poszczególnych pojazdów znajdujących się w trasie.
Aplikacja MAN TeleMatics® App posiada także funkcje w zakresie
komunikacji: kierowca i dysponent mogą wysyłać maile bezpośrednio z
aplikacji. W aplikacji iPhone App znajduje się ponadto funkcja telefonu,
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dzięki której kierowca jest dostępny bezpośrednio pod numerem
komórkowym. W celu poznania wszystkich funkcji oferowanych w ramach
aplikacji MAN TeleMatics® App przygotowano specjalną wersję demo opartą
na przykładowym parku pojazdów. Wersja demo jest dostępna bezpłatnie w
App Store.
Tegorocznych laureatów zaprezentowano publiczności podczas uroczystości
iF Design Awards Night zorganizowanej 22 lutego 2013 w ramach Munich
Creative Business Week. Od pierwszej edycji w roku 2004 nagroda iF
Communication
Design
Award
należy
do
najważniejszych
międzynarodowych konkursów. Stanowi swoistą markę identyfikowaną z
produktami, które wspierają użytkownika dzięki wyjątkowo dobrze
zaprojektowanemu systemowi komunikacji. Kryteriami przy ocenie
konkretnych rozwiązań są na przykład: język grupy docelowej, treść, jakość
aranżacji i aspekty ergonomiczne, ekonomiczność, wartość marki oraz
innowacyjność.
Link do pobrania aplikacji MAN Telematics® App na iPhone i iPad
https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8
Wykaz wszystkich aplikacji MAN Truck & Bus App:
MAN Truck & Bus App
MAN TopUsed App
MAN Telematics® App
MAN IAA 2012 APP

Program efektywnego transportu firmy MAN Truck & Bus

Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta. Równocześnie ze względu na
kurczące się zasoby energii transport staje się coraz droższy. Jako jeden z wiodących na świecie
producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej
poprawy efektywności transportu. W tym zakresie opracowany został program redukcji całkowitych
kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). Efektywny transport w połączeniu z technologią,
serwisem, komfortem pracy kierowcy i badaniami naukowo-rozwojowymi jest plusem dla środowiska i
wartością dodaną dla klienta.

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W roku 2012 jej obroty
przekroczyły 15,8 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne,
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zatrudniając w swoich zakładach na całym świecie ponad 52 300 pracowników. Poszczególne piony przedsiębiorstwa MAN zajmują wiodące
pozycje na rynkach swoich produktów.

Strona 3/3

