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Mobilna aplikacija MAN TeleMatics®  
Ljubljana 
22. februar 2013 nagrajena z  iF Design Award 

 

22. februarja 2013 so v okviru mednarodne konference MCBW 
(Munich Creative Business Week) bile razglašene nagrade za iF 
Communication Design Awards 2013.   

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

Brnčičeva ulica 35 

1231 Ljubljana Črnuče 

 

edstavnica za odnose z mediji 

Činč 

 

T:  +386 (0)1 5309 330 

G: +386 (0)31 385 815 

E: Tanja.Cinc@man.eu 

www.mantruckandbus.si  

 

Pr

Tanja 

Med letošnjimi zmagovalci je prvo mesto v kategoriji mobilne aplikacije 
za izjemen informacijski design osvojila mobilna aplikacija MAN      
TeleMatics®.  

Od svoje ustanovitve leta 2004 je iF Design Award postal eden izmed 
pomembnejših nagrad v mednarodnem oblikovalskem krogu. Merila, ki 
jih pri svojem ocenjevanju upoštevajo so tako pristop do ciljne skupine 
kakor tudi njihova vsebina, kvaliteta designa, ergonomija, stroškovna 
učinkovitost, vrednost blagovne znamke in nenazadnje sama          
inovativnost mobilne aplikacije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilni dostop do vseh podatkov 

MAN-ova nova aplikacija za iPhone in iPad podpira mobilno uporabo 
orodja MAN TeleMatics®, ki ga podjetja uporabljajo za učinkovito   
upravljanje flote vozil in omogoča transportnim podjetjem nenehen 
dostop do ključnih podatkov – kjerkoli in kadarkoli.   

 

MAN TeleMatics® 

MAN TeleMatics® zagotavlja ključne podatke za optimiziranje uporabe 
vozil in omogoča preglednost prevozov. Storitev obsega vse od     
analize uporabe vozila in zgodovine poti, preko izmenjave besedilnih 
sporočil, pa vse do popolnega upravljanja naročil.  

 

http://www.man.eu/en/press-and-media/press-releases/MAN-TeleMatics_-app-wins-iF-Award-for-good-communication-design--49280.html�
http://www.man.eu/en/press-and-media/press-releases/MAN-TeleMatics_-app-wins-iF-Award-for-good-communication-design--49280.html
http://www.man.eu/en/press-and-media/press-releases/MAN-TeleMatics_-app-wins-iF-Award-for-good-communication-design--49280.html
http://www.mcbw.de/
http://www.mcbw.de/
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Prikaže tudi možne izboljšave v načinu vožnje in trenutni položaj    
vozila. Ena od številnih prednosti sistema je načrtovanje vzdrževanja. 
Sistem avtomatično obvešča, kdaj bi bilo dobro opraviti servis in ali je 
kakšen od vitalnih delov poškodovan in ga je potrebno zamenjati.  

MAN TeleMatics® tako uspešno pomaga transportnim podjetjem 
pri zmanjšanju porabe goriva in optimiziranju stroškov             
poslovanja.  

MAN TeleMatics® je serijsko vgrajen v vsa MAN-ova vozila, ki jih   
poganjajo novi Euro VI motorji. 

 

Več informacij: 

Mobilna aplikacija MAN TeleMatics® 

Video predstavitev  

Več o rešitvi MAN TeleMatics® 

 

 

 

 

 

Program učinkovitosti prevoza družbe MAN Truck & Bus  

Na evropskih cestah je vedno več prometa in prevoza. Hkrati je prevoz zaradi dolgoročno omejenih virov 

vedno dražji. Kot eden vodilnih proizvajalcev tovornih vozil in avtobusov na svetu družba MAN Truck & 

Bus bistveno prispeva k doslednemu izboljšanju učinkovitosti prevoza. MAN v ta namen ponuja obsežen 

program zmanjšanja skupnih obratovalnih stroškov (Total cost of  Ownership). Učinkovitost prevoza, 

združena v majhnih področjih tehnologije, servisa, voznika in ekspertize prihodnosti, varuje okolje in je 

dodana vrednost za naše kupce.  

 www.blog.transport-efficiency.com  

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR 

dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje okrog 

54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=rD5mX-evA-w
http://www.mantruckandbus.si/si/storitve/man___support/telematics/TeleMatics.html
http://www.blog.transport-efficiency.com/

