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Aplicação MAN TeleMatics® distinguida com iF 

Award para melhor design de comunicação  

 

A aplicação para smartphones MAN TeleMatics
®

 foi distinguida com o 

prémio "iF Communication Design Award 2013" na categoria "Aplica-

ção Móvel" a 22 de Fevereiro de 2013 em Munique. Com este prémio, 

o júri distingue produtos que apresentam um design de comunicação 

particularmente eficaz. 

A aplicação MAN TeleMatics
®

 para iPhone e iPad fornece às transportado-

ras todos os dados relevantes de que necessitam para gerir frotas comple-

tas de forma particularmente eficiente, rápida e num formato compacto. A 

aplicação mostra o local exacto onde cada veículo se encontra, permitindo 

que o operador saiba em qualquer lugar quais os veículos disponíveis para 

encomendas.  

A MAN TeleMatics
®

 é uma ferramenta eficiente para operadores que permi-

te reduzir o consumo de combustível: todos os camiões fornecem dados 

sobre o respectivo consumo, tempos de inactividade, utilização de retarda-

dor e controlo de velocidade de cruzeiro, bem como informações referentes 

ao funcionamento na sua gama de velocidades ideal e à utilização recorren-

te de manobras de ultrapassagem. A nova aplicação expande o sistema 

MAN TeleMatics
®

 através da adição de acesso móvel. Mesmo fora do horá-

rio de trabalho, os utilizadores têm sempre acesso a um resumo que lhes 

permite saber se os veículos estão em boas condições técnicas e se estão a 

ser conduzidos de forma económica, de modo a colocar menos tensão na 

carga. Deste modo, os gestores de frota podem determinar se os veículos 

necessitam de assistência e se os condutores necessitam de formação. A 

aplicação possibilita o acesso a relatórios com gráficos de barras coloridos 

que mostram rapidamente o nível de eficiência com que os veículos estão a 

ser conduzidos.  

A aplicação MAN TeleMatics
®

 também disponibiliza funções de comunica-

ções: condutores e expedidores podem enviar e-mails directamente da apli-

cação. Além disso, a aplicação para iPhone dispõe também de uma função 

telefónica integrada, que permite efectuar chamadas directamente para o 

telemóvel do condutor. Para que possa ficar a saber tudo sobre as versáteis 

funções da aplicação MAN TeleMatics
®

, esta inclui um modo de demonstra-

ção com uma frota simulada. Pode obter a aplicação gratuitamente na App 

Store. 
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Os vencedores deste ano foram apresentados na cerimónia "iF Design 

Awards Night", realizada a 22 de Fevereiro de 2013 em Munique, no âmbito 

da "Munich Creative Business Week". Desde o seu início em 2004, o prémio 

"iF Communication Design Award" afirmou-se como uma das principais 

competições a nível nacional e internacional. O prémio é um reconhecimen-

to dos produtos que ajudam os utilizadores graças a uma comunicação par-

ticularmente bem pensada. As inscrições são avaliadas de acordo com crité-

rios como, por exemplo, comunicação e conteúdo específicos do público-

alvo, qualidade e ergonomia do design, rentabilidade, valor da marca e ino-

vação. 

 

Transferência da aplicação MAN Telematics
®

 para iPhone e iPad 

https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8 

 

Descrição geral de todas as aplicações da MAN Truck & Bus 

http://www.mantruckandbus.com/com/en/press___media/man_truck___bus_
in_web_2.0/man_mobile_apps/MAN_Mobile_Apps.html 

 

3.212 caracteres (incl. espaços) 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus  

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a aumentar. Simultaneamente, a 

redução dos recursos energéticos a longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus 

tem um importante contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos transportes. A MAN 

oferece um abrangente programa de eficiência, com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A 

eficiência dos transportes, consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no condutor e nas competên-

cias futuras, ajuda a proteger o ambiente e representa valor acrescentado para os nossos clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

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

aproximadamente, 15,8 mil milhões de euros em 2012. Como fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e unidades 

de engrenagem especiais, a MAN emprega cerca de 54.300 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos 

respectivos mercados.  

https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8
http://www.mantruckandbus.com/com/en/press___media/man_truck___bus_in_web_2.0/man_mobile_apps/MAN_Mobile_Apps.html
http://www.mantruckandbus.com/com/en/press___media/man_truck___bus_in_web_2.0/man_mobile_apps/MAN_Mobile_Apps.html

