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Každé mesto na svete potrebuje pripojené služby 
 

 Školenie vodičov založené na aplikácii so špeciálnymi mestskými 
modulmi 

 Scania One poskytuje rýchly digitálny prístup k pripojeným službám 
spoločnosti 

 

V dopravnom priemysle sa Scania stala spoločnosťou, ktorá sa najvýraznejším 
spôsobom vydala na cestu k udržateľným dopravným riešeniam. Odhaduje sa, 
že počas desiatich rokov bude 60% svetovej populácie žiť v mestách, čo je 
fakt, na ktorý sa Scania zameriava pri celej svojej vývojovej práci pre mestský 
segment, a to prostredníctvom dôrazu na digitalizáciu a tri základné kamene 
pre udržateľné riešenia: zvýšenie energetickej účinnosti, alternatívne palivá 
a elektrifikácia v kombinácii s inteligentnou a bezpečnou dopravou.   
 
„Dôvodom pre vývoj a realizáciu udržateľných dopravných riešení je partnerstvo 
a zameranie na profitabilitu,“ hovorí Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania 
Trucks. „Tým, že sledujeme výzvy zákazníkov a meníme ich na produkty a služby, 
ktoré im pomáhajú zvládať ich úlohy v mestskom prostredí udržateľným spôsobom,  
zabezpečujeme si aj vlastnú budúcnosť. Vyvíjame riešenia, aby sme zaistili, že 
prevádzkovatelia vo všetkých mestách sveta budú schopní čeliť výzvam, ktoré pred 
nimi stoja. Pripojené vozidlá sú pre to kľúčové a predstavujú pole, na ktorom je 
Scania absolútnou špičkou.“ 

  

,,Scania vyvíja dopravné riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky a výzvy, ktoré musia zákazníci s úlohami 
v prostredí mestskej dopravy zvládať,“ hovorí Henrik Eng zo spoločnosti Scania. 

Školenie vodičov: prst na pulze mesta 

Ďalším príkladom spôsobu, ktorým sa Scania priamo zameriava na tých, ktorí 
pracujú v meste, kde sa musia vysporiadať s ťažkými výzvami, je školenie vodičov, 
ktoré je navrhnuté predovšetkým pre vodičov distribučných vozidiel.  
 
„Byť zodpovedný za distribučné vozidlo vo veľkom meste je jedna z najnáročnejších 
vecí, ktoré môžete za volantom nákladného vozidla robiť,“ tvrdí Per Lindstrand, 
Vedúci Product Managementu, Fleet & Driver Services. „Musíte sa vysporiadať 
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s vysokými požiadavkami na včasné dodávky a k tomu šoférovať bezpečne a bez 
nehôd.“ 
 

 
,,S novým, na aplikácii založeným školením vodičov, môžeme školiť tiež vodičov, ktorých hlavnou 
výzvou je náročná mestská doprava,” hovorí Per Lindstrand. 
 
V reakcii na to, Scania teraz predstavuje na aplikácii založené školenie vodičov, 
ktoré možno prispôsobiť pomocou rôznych modulov pre náročné dopravné 
prostredie, ktoré veľké mestá predstavujú. Školenie je tak otvorené miestnym 
adaptáciám. 
 
„Veríme, že toto školenie bude ocenené, hovorí Lindstrand. „Dopravcovia po celom 
svete čelia problémom vo forme nedostatku vodičov alebo vodičov, ktorí nie sú na 
takto náročnú prácu dostatočne vybavení. Každý, kto prejde našim tréningom, bude 
svoje úlohy vo všetkých aspektoch zvládať viac udržateľným spôsobom.“ 
 
Digitálny trh 

Platforma Scania One, ktorá bola predstavená na začiatku leta 2017, je digitálnym 
trhoviskom, poskytujúcim rýchly a jednoduchý prístup k službám spoločnosti Scania. 
Scania One dokáže ponúknuť ako vlastné pripojené služby spoločnosti, tak služby 
ostatných. 
 
„Tým, že zákazníkom uľahčuje kontakt s digitálnymi službami, ktoré ponúkame 
a z ktorých ťažia, zvyšujeme hodnotu ich partnerstva so spoločnosťou Scania,“ 
dodáva Lindstrand. „Nižšie prahové hodnoty a jednoduchosť sú kľúčom k tomu, aby 
ste mohli začať ťažiť z efektivity a zvýšili vašu produktivitu.” 
 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefón +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
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Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi 
partnermi a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému prepravy. V roku 2016 sme 
našim zákazníkom dodali 73 100 nákladných automobilov, 8 300 autobusov a tiež 7 800 
priemyslových a lodných motorov. Čisté tržby dosiahli takmer 104 miliárd SEK, z ktorých bolo približne 
20 percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania bola založená v roku 1891. 
Aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 46 000 zamestnancov. Výskum a 
vývoj prebieha vo Švédsku a na pobočkách v Brazílii a Indii. Výrobné závody sa nachádzajú v Európe, 
Latinskej Amerike a v Ázii s montážnymi závodmi v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou 
Volkswagen Truck & Bus GmBH. Pre viac informácií navštívte: www.scania.com. 
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