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Scania liderem telematyki 

Usługi Scania: Zarządzanie Flotą i Zdalne Zarządzanie Tacho zdobyły uznanie 
jury nagrody German Telematics Prize 2018. Wyróżnienie w dziedzinie 
telematyki w kategorii pojazdów ciężarowych zostało przyznane Scania już po 
raz kolejny. 
 
Jurorzy German Telematics Prize 2018 docenili usługi Scania: Zarządzanie Flotą  
i Zdalne Zarządzanie Tacho przede wszystkim za prostotę obsługi i funkcjonalność. 
Interfejs pozwala na szybkie odnalezienie poszukiwanych danych przez kierowcę  
i optymalne wykorzystanie możliwości systemu.  
 
– Niezwykle cieszy nas otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia. Fakt, że Scania 
ponownie znalazła się w gronie zwycięzców, dowodzi, że systematycznie 
doskonalimy nasz system telematyczny, aby zapewniał jeszcze więcej korzyści 
użytkownikom i kierowcom – komentuje Mattias Lundholm, dyrektor ds. usług  
i rozwiązań komercyjnych w Scania. 
 
Usługa Zarządzanie Flotą wspiera menedżerów flot w optymalizacji pracy pojazdów, 
którymi zarządzają. Pomaga zwiększyć efektywność pracy floty, redukując koszty  
i zwiększając zysk. System telematyczny jest dostępny w standardzie we wszystkich, 
nowych pojazdach Scania, a po aktywacji użytkownik natychmiast zyskuje dostęp do 
danych o flocie.  
 
Łączność dla wszystkich marek 

Usługi Zarządzanie Flotą i Zdalne Zarządzanie Tacho mogą być instalowane  
w pojazdach ciężarowych wszystkich producentów, co umożliwia użytkownikowi 
monitorowanie całej floty.  
 
Usługa Zdalne Zarządzanie Tacho pozwala na automatyczne, zdalne ściąganie 
danych z karty kierowcy podczas jazdy. Zapewnia również bezpieczną archiwizację 
danych oraz ich analizę, a przejrzyste raporty dają pełen wgląd w pracę kierowców  
i pojazdów. Zdalne Zarządzanie Tacho pomaga zwiększyć dyspozycyjność floty oraz 
sprostać wymaganiom przepisów.  
 
Regularnie przeprowadzane analizy przyczyniają się do znacznego wzrostu 
wydajności taboru i optymalizacji przebiegu monitorowania. Usługi Zarządzanie Flotą 
i Zdalne Zarządzanie Tacho są dostępne w pakietach z różnym zestawem funkcji, 
pozwalających na tworzenie różnych raportów. Poza informowaniem o aktualnym 
położeniu pojazdu, szczegółach jego funkcjonowania i zdalnym planowaniem obsługi 
serwisowej, system telematyczny pozwala na kompleksowe analizy pracy pojazdów  
i kierowców.  
 
Obecnie ponad 300 000 pojazdów Scania na świecie jest już połączonych w ramach 
sieci przesyłania informacji.   
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SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 38 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.   

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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