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Každé město na světě potřebuje propojené služby 
 

 Na aplikaci založené školení řidičů nabízí speciální městské moduly 

 Scania One poskytuje rychlý digitální přístup k propojeným službám 
společnosti 

 

V přepravním průmyslu se Scania stala společností, která se nejvýraznějším 
způsobem vydala na cestu směrem k udržitelným řešením. Odhaduje se, že 
během deseti let bude 60 % světové populace žít ve městech, což je něco, na 
co se Scania zaměřuje při veškeré své vývojové práci pro městský segment 
prostřednictvím důrazu na digitalizaci a tři základní kameny pro udržitelná 
řešení: zvýšení energetické účinnosti, alternativní paliva a elektrifikaci a také 
inteligentní a bezpečnou dopravu.    
 
„Důvod pro vývoj a realizaci udržitelných přepravních řešení je zaměření na 
partnerstv se zákazníky a jejich profitabilita,” říká Henrik Eng, Product Director, 
Urban, Scania Trucks. „Tím, že sledujeme výzvy zákazníků a měníme je v produkty a 
služby, které jim pomáhají zvládat jejich úkoly v městském prostředí udržitelným 
způsobem, si zajišťujeme také vlastní budoucnost. Vyvíjíme řešení, abychom zajistili, 
že provozovatelé ve velkých městech světa budou schopni čelit výzvám, které před 
nimi stojí. Propojená vozidla jsou pro to klíčová a představují pole, na kterém je 
Scania absolutní špičkou.”  
 

Školení řidičů 

Dalším příkladem způsobu, kterým se Scania přímo zaměřuje na ty, kteří pracují ve 
městě, je školení řidičů. To je navrženo především pro řidiče distribučních vozů.  
 
„Být odpovědný za distribuční vůz ve velkém městě je jednou z nejnáročnějších věcí, 
které můžete za volantem nákladního vozu dělat,” tvrdí Per Lindstrand, Vedoucí 
Product Managementu, Fleet & Driver Services. „Musíte se vypořádat s vysokými 
požadavky na včasné dodávky a k tomu řídit bezpečně a bez nehod.” 
 
V reakci na to Scania nyní představuje na aplikaci založené školení řidičů, které lze 
přizpůsobit pomocí různých modulů pro náročné dopravní prostředí, které velká 
města představují. Školení je tak otevřené úpravám pro danou lokalitu. 
 
„Věříme, že toto školení bude vítaným doplněním našich služeb,” říká Lindstrand. 
„Dopravci po celém světě čelí problémům, jakými jsou nedostatek řidičů nebo řidičů, 
kteří nejsou na takto náročnou práci dostatečně zkušení. Každý, kdo projde naším 
tréninkem, bude své úkoly ve všech aspektech zvládat mnohem lépa a navíc také 
udržitelným způsobem.” 
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Scania One 

Platforma Scania One, která byla představena na začátku léta 2017, je digitálním 
centrem, poskytujícím rychlý a jednoduchý přístup ke službám společnosti Scania. 
Scania One dokáže nabídnout jak vlastní propojené služby, tak služby ostatních 
společností. 

 
„Tím, že zákazníkům usnadňuje kontakt s digitálními službami, zvyšujeme cenu jejich 
partnerství se společností Scania,” dodává Lindstrand. „Jednoduchost je klíčem k 
tomu, abyste mohli začít těžit z efektivity a zvýšili svou produktivitu.” 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a 
zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2016 jsme našim zákazníkům 
dodali 73 100 nákladních automobilů, 8 300 autobusů a také 7 800 průmyslových a lodních motorů. 
Čisté tržby dosáhly téměř 104 miliard SEK, ze kterých bylo přibližně 20 procent spojených 
s poskytováním služeb. Společnost Scania byla založena v roce 1891. Aktuálně působí ve více než 100 
zemích a zaměstnává přibližně 46 000 lidí. Výzkum a vývoj probíhá ve Švédsku a na pobočkách 
v Brazílii a Indii. Výrobní závody se pak nachází v Evropě, Latinské Americe a v Asii s montážními 
závody v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí Volkswagen Truck & Bus GmBH. Pro více informací 
navštivte: www.scania.com. 
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