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A MAN Solutions ajuda os clientes a economizar 

Novos serviços oferecem soluções relacionadas com o veículo  

 

Os serviços interrelacionados da MAN Solutions oferecem soluções a 

empresas para que sejam competitivas na indústria dos transportes. Todas 

as soluções contribuem para a redução dos Custos Totais de Propriedade 

(Total Costs of Ownership): as soluções tornam os custos de manutenção 

transparentes e previsíveis, revelam potenciais de poupança na gestão de 

frota e através da formação de motoristas, e auxiliam no planeamento 

rápido em oficinas.  

 

Connected CoDriver  

Uma dessas soluções é o novo serviço Connected CoDriver da MAN 

ProfiDrive: uma formação remota com a duração de uma semana a três 

meses em que um formador é um acompanhante virtual que fornece 

assistência prática ao motorista. A formação foca-se intensivamente no 

motorista, no veículo e no perfil da rota. O objectivo é desenvolver uma 

forma de condução especialmente económica para o motorista, com a sua 

experiência de condução. A ferramenta técnica usada para esta finalidade 

é o MAN TeleMatics, que permite ao formador ter uma visão geral da 

forma de condução. 

O Live-Training Connected CoDriver consegue alcançar sucesso em pouco 

tempo e é absolutamente prático, uma vez que a manutenção é efectuada 

diariamente. O Coaching por telefone permite o esclarecimento directo e 

simples de pedidos de informações. Com base nos dados da viagem, os 

formadores fornecem dicas relativas à condução económica, por exemplo, 

sobre a utilização do sistema auxiliar de travagem, o accionamento manual 

da caixa de velocidades ou acções preventivas. 

Uma manutenção de três meses custa aproximadamente 3 euros por dia. 

Isto tem um efeito sustentável nos custos totais de propriedade (TCO). Em 

várias centenas de viagens de medição do consumo, após uma fromação 

sobre economia, os motoristas consumiram em média menos 2,3 litros a 

cada 100 quilómetros. Em caso de uma quilometragem total de 150.000 
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em viagens de longo percurso, isso traduz-se num potencial de poupança 

de 3500 litros de diesel por ano.  

 

MAN ServiceCare 

Através do novo planeamento de manutenção de forma antecipada é 

possível reduzir os custos de uma forma especialmente eficiente. Com o 

novo pacote de serviços ServiceCare, o ponto de assistência MAN do 

cliente obtém acesso aos dados de manutenção do veículo do cliente e, 

dessa forma, controla a gestão da manutenção. Com o consentimento do 

cliente, a oficina agenda a data de manutenção e organiza os trabalhos a 

realizar para que a permanência na oficina seja o mais breve possível. Tal 

inclui também a encomenda de peças sobressalentes. Desta forma, o 

veículo ficará pronto com mais rapidez, permitindo poupar dinheiro. Estes 

serviços não têm qualquer custo para o cliente. 

O planeamento de manutenção de forma antecipada reduz também os 

custos de reparação e administrativos: não serão ignoradas manutenções 

ou reparações importantes – o que dá origem frequentemente a custos de 

manutenção desnecessários.  

Por isso, a MAN faz com que seja especialmente fácil proceder à 

manutenção: O MAN ServiceCare não implica um contrato de serviço. 

Clientes com veículos com TeleMatics que queiram utilizar os serviços, 

devem apenas permitir ao seu Serviço de assistência MAN o acesso ao 

portal de dados de manutenção. O pacote de serviços “Basic” do MAN 

TeleMatics abrange todas as informações necessárias que a oficina 

precisa para o planeamento da manutenção.  

 

O MAN TeleMatics será mais eficiente 

A ferramenta fundamental para estes serviços interrelacionados é o 

sistema MAN TeleMatics. O novo e mais eficiente hardware, um novo 

portal de dados de manutenção e uma nova aplicação para android 

alargam as possibilidades do MAN TeleMatics.  

O módulo de hardware mais eficiente transfere mais dados técnicos do 

camião e transfere de forma rápida os dados de localização. Assim, os 

gestores da frota e formadores de condução podem avaliar de forma mais 

específica o estado técnico do camião, planear as manutenções e instruir 

os motoristas relativamente à condução mais eficiente. Além disso, o 
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cliente pode escolher entre quatro pacotes de serviços novos com uma 

estrutura simplificada o que melhor se adequa às suas necessidades. A 

tarifa de base abrange as funções principais: "dados de manutenção" e 

"análise da utilização de veículo". Com as opções adicionais Eco, Time e 

Map, as empresas podem optimizar o modo de condução económico, 

transferir os períodos de condução e utilizar as funções de georreferência. 

Na IAA, alguns veículos de transporte de longo curso estão equipados de 

série com o hardware MAN TeleMatics: Todos os tractores de semi-

reboque de longo curso TGX e os TGS 4x2 BLS, bem como o TGX 6x2/2 

BLS. O TGX EfficientLine já vem equipado de série com o sistema e este 

foi mantido também no novo EfficientLine 2. Os clientes novos podem, 

além disso, testar gratuitamente os pacotes de serviço durante seis meses.  

A prática aplicação MAN TeleMatics – já distinguido pelo seu excelente 

design de informação com o prémio RedDot – já se encontra disponível 

para iPad e iPhone e na IAA está disponível também para dispositivos 

android. A aplicação é gratuita. 

O novo portal de dados de manutenção apresenta a variedade de dados 

transferíveis que permite o planeamento da manutenção. O MAN 

TeleMatics permite, por exemplo, controlar individualmente o estado dos 

travões de cada roda. Da mesma forma, a pressão dos pneus de todas as 

rodas, incluindo as do atrelado, será transferida e poderá ser visualizada 

de forma centralizada pelo gestor da frota. O controlo da pressão dos 

pneus e dos travões não é apenas um aspecto importante de segurança, 

mas também um factor decisivo para o consumo de combustível do 

veículo. O MAN TeleMatics possibilita ainda a optimização dos TCO (Total 

Costs of Ownership – Custos Totais de Propriedade) dos veículos. 

Também o nível de enchimento do tanque de diesel e de AdBlue e o nível 

de óleo de motor podem ser monitorizados pelo gestor técnico. As 

informações dos atrelados podem ser consultadas no portal do MAN 

TeleMatics como, por exemplo, as temperaturas de refrigeração e os 

dados da unidade de refrigeração. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


