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Scania získala za svoje FMS služby cenu „German 
Telematics Award 2018“ 
 
Scania Fleet Management a tachografové služby opäť ovládli kategóriu 
Telematika pre nákladné vozidlá a obhájili tak predchádzajúce víťazstvá.  
 

 
 
Tachografové služby a Scania Fleet Management získali cenu German Telematics 
2018. Porota ocenila celkový výkon a tiež jasné a jednoduché ovládanie. Užívateľské 
rozhranie umožňuje vodičom niekoľkými kliknutiami rýchlo dosiahnuť požadované 
výsledky. 
 
"Máme veľkú radosť, že sme opäť získali túto prestížnu cenu," hovorí Mattias 
Lundholm, vedúci prepojených služieb a riešení spoločnosti Scania. "Skutočnosť, že 
Scania opäť vyšla ako víťaz je dôkazom toho, že neustále pracujeme na vylepšení 
našej telematiky, čo prináša majiteľom a vodičom ešte väčšie výhody." 
 
Scania Fleet Management umožňuje správcom vozidlového parku zvýšiť efektivitu 
prevádzky. Služba pomáha zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a zvýšiť tak ziskovosť. 
Systém je štandardne k dispozícii vo všetkých nových vozidlách Scania a po aktivácii 
zákazník okamžite získa prístup k dátam svojho vozidlového parku. 
 

Pripojenie pre všetky značky 

Scania Fleet Management a tachografové služby môžu byť inštalované v úžitkových 
vozidlách od všetkých výrobcov, čo zákazníkom umožňuje sledovať celú svoju flotilu. 
 
Tachografové služby potom umožňujú automaticky sťahovať kartu vodiča a ukladať 
z nej dáta i počas jazdy. Poskytuje tiež bezpečnú archiváciu a analýzu týchto dát. 
Komplexný prehľad o činnosti vodiča a využitia vozidla je potom dostupný 
v prehľadnej a užívateľsky prívetivej forme.  

http://www.scania./


  

  
 

   

  
 

 

 

 

2 (3) 

Scania Slovakia s.r.o. 

Diaľničná cesta 4570/2A,  
903 01 Senec 
www.scania.sk 

 

Tel.: +421 2 482 083 11 

www.scania.sk 
Facebook.com/ScaniaSlovakia 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

 
Okrem polohy vozidla, podrobných údajov o ňom a online plánovania servisných 
prehliadok, ponúka telematický systém tiež komplexné analýzy vozidiel a vodičov. 
 

V súčasnosti je viac ako 290 000 prepojených vozidiel Scania na celom svete. 

 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefón +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.scania./
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