MAN abre caminho a uma maior digitalização

Lisboa, 30 de Novembro de 2015

Markus Lipinsky é o novo responsável pelo departamento
'Telematics Soluções Digitais'
MAN Truck & Bus Portugal

O fabricante de veículos comerciais MAN Truck & Bus está a expandir a
sua digitalização e serviços de telemática, tornando esta uma das áreas
chave da estratégia de negócio. Um dos passos nesta direcção foi a
criação do departamento 'Telematics e Soluções Digitais', com Markus
Lipinsky a ser nomeado responsável, e a reportar directamente a Joachim
Drees, Director Executivo da MAN Truck & Bus AG.
Lipinsky foi anteriormente Director Executivo de uma empresa de software
especializada em cloud, Actano GmbH, uma empresa que vende soluções
de gestão de portfólios e projectos, principalmente para as indústrias
automóvel e de aviação. Depois de ter tido diversos cargos na Daimler,
Lipinsky foi nomeado Director Executivo da Daimler Fleetboard GmbH,
entre 2009 e 2012, período durante o qual foi responsável pelo
desenvolvimento e venda de soluções de telemática para frotas de
veículos comerciais. Ganhou o prémio Frost & Sullivan Growth, Innovation
& Leadership Award em 2012 pela bem-sucedida implementação da sua
estratégia de crescimento global.
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“Estou muito entusiasmado pela entrada de Markus Lipinsky na empresa,
estamos a receber um reconhecido especialista em redes digitais. A sua
notória experiência irá ajudar a MAN a tomar uma posição de liderança na
indústria no âmbito da digitalização – uma área chave para o futuro. Ao
olharmos para a frente, torna-se claro que vender camiões e autocarros de
máxima qualidade já não é suficiente. Irá haver uma procura cada vez
maior, da parte dos nossos clientes, de soluções digitais, serviços de
telemática ergonómicos e veículos comerciais ligados em rede.
Começámos agora a dar passos nessa direcção, apesar do precário clima
económico”, indica Joachim Drees.
Nascido em 1973, Markus Lipinsky é casado e tem três filhos. Estudou
Engenharia Industrial na Universidade Técnica de Berlim e Sistemas da
Informação & Gestão de Produção na Universidade Linköping na Suécia.

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes,
com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros,
motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários.
As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.
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