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Система управління автопарком Scania Fleet Management  – 
це послуги, які з’єднують ваші транспортні засоби та водіїв 
з вашим офісом. 

Ви отримуєте дані про транспортний засіб, 
місцезнаходження автомобіля та роботу 
водіїв. Сконцентрувавшись лише на одній 
деталі, ви можете збільшити продуктивність 
вашого автопарку. Сьогодні це також 

двосторонній зв’язок, який включає в себе 
спілкування через месенджер, наявність 
спільної адресної книги та складання 
маршрутів. Завдяки чому ви збільшуєте 
контроль над роботою вашого бізнесу. 

Деталі мають 
значення
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Система управління автопарком Scania Fleet Management  – 
це послуги, які з’єднують ваші транспортні засоби та водіїв 
з вашим офісом. 
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Система управління автопарком Scania Fleet Management 
допомагає вам виявляти і використовувати ключові дані, котрі 
дозволяють збільшити продуктивність роботи транспорту. 
Систему вже встановлено на нових вантажних автомобілях 
Scania. Просто активуйте її, щоб під’єднатися до системи збору 
даних ваших автомобілів незалежно від їх кількості. 

Система Scania Fleet Management 
складається з трьох пакетів: 
«Моніторинг», «Контроль» та «Доступ 
до даних». Читайте більше про них на 
наступних сторінках та з’ясуйте, який 
пакет найкраще відповідає вашим 
потребам. Всі три пакети послуг 
наділені наступними перевагами: 

Легко та швидко 
• Старт за лічені хвилини 
• Швидкий доступ до даних 

автопарку 
• Чітко викладені і зрозумілі звіти 

з графічними елементами 

З турботою про довкілля 
• Контроль споживання пального 
• Контроль викидів C02 та інших 

викидів 

Економія коштів 
• Допомагає вам знайти рішення 

щодо зменшення споживання 
пального 

• Вияв транспортних засобів, 
які працюють не на повну 
потужність 

• Планові огляди дозволяють 
зменшити кількість простоїв 
і тим самим заощадити кошти 

Пакет «Моніторинг» Пакет «Контроль» Пакет «Доступ до даних» 

Контролюйте роботу 
вашого автопарку 
і знижуйте витрати 

Три гнучкі пакети послуг 
розроблені відповідно 
до ваших потреб 



Перший крок – активація 
Для початку роботи з системою 
Scania Fleet Management вам 
знадобиться бортова система 
Scania Communicator. Встановлена 
у заводських умовах система 
регулярно збирає, зберігає, 
надсилає і отримує інформацію 
для аналізу і викладення на 
порталі Scania Fleet Management 
та у моніторинговому звіті. 
Контролюйте будь-яку ситуацію, 
отримуючи дані в режимі 
реального часу за допомогою 
двостороннього зв’язку. 

Зростання ваших прибутків
Scania Fleet Management надає 
вам чітку і корисну інформацію, 
яка необхідна для усвідомлення 
задач, завантаження транспорту 
та експлуатаційних витрат. Ви 
отримуєте змогу виявити потенційні 
проблеми на етапі їх виникнення, 
раціональніше планувати роботу та 
технічне обслуговування автопарку 
та налагодити навчання водіїв, щоб 
розвинути їхні навички економічного 
керування транспортними засобами. 
Окрім того, ви отримуватимете 
щомісячні та щорічні підсумкові 
звіти, вивчення яких дозволить вам 
визначити подальші шляхи роботи 
для збільшення ефективності.

Замовте ознайомчу версію вже сьогодні! 

Зв’яжіться з регіональним представником Scania і з’ясуйте, яким чином 
Scania Fleet Management допоможе вам скоротити поточні витрати. 

Scania Fleet Management 5



6 Scania Fleet Management

Повна інформація про усі ваші транспортні засоби 

Пакет «Моніторинг» 
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Пакет «Моніторинг» системи 
Scania Fleet Management – це 
простий та зручний у використанні 
сервіс, який дозволяє вам суттєво 
покращити економічні показники 
вашого автопарку, навіть коли 
йдеться про невелику кількість 
автомобілів. Щотижня ви отримуєте 
на електронну пошту підсумковий 
звіт про усі ваші автомобілі. З цього 
документа ви бачите, які показники 
демонструє кожен окремий 
автомобіль і роботі якого з них слід 
приділити особливу увагу. 

Щотижневі дані моніторингового 
звіту дозволять вам швидко 
знизити поточні витрати. 
Ви отримуєте змогу виявити 
потенційні проблеми на етапі 
виникнення, привити водіям 
навички більш економних способів 
управління транспортним 
засобом та покращити планування 
технічного обслуговування 
автопарку. 

Окрім того, ви отримуватимете 
щомісячні та щорічні підсумкові 
звіти, вивчення яких дозволить 
вам визначити подальші шляхи 

роботи і розвитку на тривалий 
період. Основні показники у звіті 
вказано стрілочками: зеленими – 
покращення показників, 
червоними – зниження. 

Планування обслуговування
Ви можете скористатися 
доступом до порталу Scania 
Fleet Management, щоб скласти 
графік технічного обслуговування 
вантажівок. Інструмент 
з планування сервісу на порталі 
надає інформацію про всі 
транспортні засоби у вашому 
автопарку, плани ТО, в тому числі 
календар з функцією нагадування 
про сервіс та ремонти. Завдяки 
безкоштовному додатку Scania 
Fleet Management ви отримуєте 
своєчасну інформацію про 
виявлені дефекти в роботі, ваші 
водії можуть постійно інформувати 
вас про наявні проблеми і у разі 
необхідності надіслати фотографії 
просто з місця аварії. Долучіть звіти 
про збої в роботі до календаря 
планових техоглядів і надішліть до 
вашої сервісної станції. 

Повна інформація про усі 
ваші транспортні засоби 

Переваги:

• Простота використання 

• Не потребує попереднього вивчення 

• У кожному звіті надається порівняння 
тенденцій з попереднім 

• Швидкий та якісний огляд вашого 
автомобіля 

• Доступ до послуги «Планування Сервісу» 
через портал Scania Fleet Management 
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Підтримка водія
Якщо ваш автомобіль обладнано 
системою підтримки водія, ви 
побачити середній бал за його стиль 
керування транспортним засобом. 

Контроль споживання пального. 
Зверніть увагу, скільки загалом 
пального споживає ваш автопарк. 
Цього тижня ситуація покращилася? 

Викиди CO2 
Продемонструйте, що ви робите для 
довкілля, на яскравих прикладах. 
Це дозволить вам розширити базу 
ваших замовників. 

Червоні та зелені стрілки
Проаналізуйте показники 
з останнього звіту. Деякі 
вантажівки демонструють кращу 

продуктивність? Зелені позначки 
повідомлять вам, коли покращиться 
ситуація зі споживанням пального, 
червоні вкажуть на негативні 
моменти. 

Рух накатом 
Керування транспортним засобом 
на увімкнутій передачі без подачі 
пального – це правильна навичка 
для водія. 
 
Економічна швидкість 
Пересування на високій швидкості 
сприяє більшому споживанню 
пального, ніж необхідно для 
роботи в нормальних умовах. 
Ви можете встановити обмеження 
швидкості і відслідковувати, чи його 
дотримуються (рекомендована 
швидкість 83 км/год). 

Холостий хід 
Зайвий час роботи двигуна на 
холостому ходу – це марні витрати 
пального. Можете провести 
інструктаж для водіїв чи прокласти 
маршрути так, щоб максимально 
скоротити такий режим роботи? 

Споживання пального 
Виявіть, які транспортні засоби 
використовують пальне  
неефективно, і зверніть на це увагу. 

Інтенсивне гальмування 
Часте інтенсивне гальмування
може свідчити про те, що водій 
мусить застосовувати іншу 
стратегію керування транспортом, 
менш агресивну. 

Пакет «Моніторинг» забезпечує 
регулярне надсилання звітів та 
доступ до «планування сервісу» 
на порталі Scania Fleet Management 

Моніторингові звіти 
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За допомогою календаря ви 
можете відслідкувати дати 
запланованих техоглядів. 

У календарі подається 
візуалізована інформація 
про проведений ремонт та 
заплановані техогляди. 

Звіт про дефекти 

Водії можуть надсилати звіти 
про дефекти за допомогою свого 
телефону, як і раніше.

Звіти про дефекти надсилаються 
працівникам офіса. 

Водії можуть редагувати існуючі 
звіти про дефекти. 

Водії можуть переглядати 
зображення у звітах про дефекти.  

Водії можуть бачити стан своїх 
звітів про дефекти. 

Планування техоглядів через 
портал Scania Fleet Management

Шукаєте додаткові можливості? 

Якщо вам потрібна більш детальна інформація про поведінку 
водіїв/транспортних засобів, карти місцевості, екологічні звіти 
тощо, скористайтеся пакетом «Контроль». 
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Відслідковуйте роботу транспорту, водіїв та місце їх 
перебування у режимі реального часу 

Пакет «Контроль»
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• Оцінка якості роботи водія – 
дозволяє перевірити стиль 
керування транспортним 
засобом. Це дозволить вам 
покращити роботу водіїв, 
а також у разі потреби 
зекономити пальне чи запобігти 
надмірному зношуванню 
транспортного засобу. 

• Оцінка роботи транспортного 
засобу – дозволяє 
контролювати робочі параметри 
автомобіля, зокрема витрати 
пального та рівень викидів, 
завдяки чому ви можете 
відмовитися від профілактичних 
техоглядів, що скоротить час 
простоїв.

• Звіт про витрати пального – 
фіксує загальні відомості 
про заправку, коли і де 
була здійснена, хто з водіїв  
здійснював заправку і наскільки 
змінився рівень пального. 

• Поточний звіт – подає 
інформацію про всі перебої, 
що сталися в роботі за період 
перебування машин у рейсі. 
Такими перебоями можуть бути, 
наприклад, низький рівень 
мастила в двигуні, неправильне/
несвоєчасне закриття дверей 
автобуса. 

• Супровід транспортних 
засобів – дозволяє 
супроводжувати весь автопарк 
і відслідковувати позицію 

кожного автомобіля зокрема. Ви 
знатимете, де перебуває кожен з 
ваших водіїв, яка його швидкість, 
скільки часу він уже за кермом. 
Ви також можете встановити 
Geofence alarms – повідомлення 
про обмеження шляхів 
пересування та заборонені зони. 

• Місцезнаходження автопарку/
автоколони – показує поточні 
координати транспорту, статус 
транспортного засобу та 
накопичений час водіння. 

• Екологічний звіт – дані про 
викиди від одного конкретного 
авто за обраний проміжок часу. 

• Обмін повідомленнями – 
забезпечує швидкий і простий 
спосіб зв’язку за допомогою 
миттєвої передачі повідомлень, 
що дозволяє значно підвищити 
ефективність праці і зменшити 
кількість простоїв. Система 
дозволяє легко прослідкувати 
хід обміну повідомленнями та 
зберігає їх. 

Завдяки пакету «Контроль» ви 
постійно поінформовані про все, що 
відбувається з вашим транспортом. 

Збільшена частота подачі звітів 
Використання пакету «Контроль» 
особливо зручне для тих керівників 
транспортних підприємств, які 
потребують постійної докладної 
інформації про свої автомобілі. 
Оберіть інтервал оновлення даних 
кожні 10, 5 або кожну 1 хвилину. 

Ефективне планування 
та інформація про розташування 

Переваги: 

• Простий у використанні 

• Доступ через портал Scania Fleet Management та 
через додаток на вашому смартфоні 

• Надання поточної інформації про відхилення 
у характеристиках автомобіля та роботі водія 

• Відслідковування робочих показників 

• Порівняльні звіти про роботу машин та водіїв 

• Планування навчальних та тренувальних заходів 
для водіїв 

• Надання поточних звітів про усі події 

• Планування техобслуговування відповідно до 
графіка роботи транспортних засобів 

• Функціональність карти 

• Супровід автомобіля/автоколони 

• Геолокація 

• Інформація в режимі реального часу та 
підсумкова інформація про час роботи/перебування 
за кермом 

Ефективне планування 
та інформація про розташування 

Пакет «Контроль» – це 
комплексний набір послуг, який 
допомагає власникові автопарку 
використовувати транспорт та його 
водіїв найбільш раціонально, а також 
надає потрібну інформаційну 
підтримку протягом усього періоду 
роботи. Як і пакет «Моніторинг», 
пакет «Контроль» забезпечує 
доступ до нашого додатка й порталу 
Scania Fleet Management з будь-
якого комп’ютера і подає всю 
ту саму інформацію, що й пакет 
«Моніторинг».

Але пакет «Контроль» надає вам 
додаткову корисну інформацію та 
низку наступних функцій: 
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Кожний рейс оцінюється 
за показниками від А до Е. 
Параметри рейсу попередньо 
задаються у відповідних 
полях. Щоб забезпечити добір 
кваліфікованого персоналу для 
виконання конкретних задач 
в межах здійснення рейсу, 
водії обираються за рейтингом 
відповідно до вимог завдання. 
Це також дозволяє вжити заходів 
для підвищення кваліфікації 
персоналу. 

Натисніть на прізвище 
конкретного водія у рейтингу, 
щоб побачити опис його 
детальних характеристик. 
Оцінки за кожним із заданих 
параметрів дозволяють виявити 
елементи роботи, які потребують 
вдосконалення. Графічна 
інформація демонструє прогрес 
водія за окремий проміжок часу. 

Знайте все. 
Дійте відповідно 

Пакет «Контроль» забезпечує 
доступ 24/7 до найважливішої 
інформації про ваш автопарк через 
портал Scania Fleet Management. 
Увійдіть до системи з будь-якого 
комп’ютера і дізнайтеся про усі 
деталі, якими б незначними вони не 
здавалися. Це важливо для вашого 
бізнесу. 

Оцінка якості роботи водія 
Правильний стиль керування 
транспортним засобом 

забезпечує економію пального 
та менше зношування 
транспортного засобу. Функція 
оцінки водія дозволяє вам 
контролювати стиль керування 
вашого водія і таким чином 
виявляти моменти, що вимагають 
покращення. Автоматизована 
система оцінювання бере 
до уваги як особливості 
маршруту, так і поведінку водія 
та особливості керування 
транспортним засобом. 

• Визначте водіїв, які демонструють 
найкращі професійні якості, на 
основі рейтингу 

• Визначте звички кожного 
водія, ґрунтуючись на заданих 
критеріях 

• Вживайте заходів для 
покращення навичок керування 
у водіїв та розширення їх 
водійської практики 

• Відслідковуйте успіхи кожного 
водія за окремий період часу 
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Детальна інформація про місце-
перебування водія та загальний 
час його перебування за кермом 
допоможе вам правильно 
розпланувати час зупинок
та роботи. 

Якщо автомобіль входить 
у заборонену (небажану) зону, ви 
дізнаєтеся про це завдяки сервісу 
Geofence. 

Вам надходитимуть попередження 
та повідомлення про велику 
кількість найрізноманітніших 
подій. 

Незначні на перший погляд 
деталі часто мають вирішальне 
значення. Будь-яке відхилення 
від норми значиме. 

Завдяки звітам про оцінку 
роботи транспортного засобу 
ви швидко отримуєте докладну 
інформацію про те, на що 
необхідно негайно звернути 
увагу. 

Оцінка роботи транспортного засобу 

Місцезнаходження  
автопарку/автоколони 
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Включення інтеграції та використання даних транспортного 
засобу та водія 

Пакет «Доступ до 
даних» 
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Переваги:

• Відкриває доступ до всіх даних 
• Добре взаємодіє з уже 

встановленими системами 
• Надає оновлені дані про стан 

ваших автомобілів у встановлені 

інтервали часу (10, 5 або 
1 хвилина) 

• Всі нові автомобілі Scania 
оснащені необхідним 
обладнанням та програмами 

Дозволяє об’єднувати і використо-
вувати комплексно усі дані щодо 
транспортного засобу і водія. 
Бездоганно взаємодіє з раніше 
встановленими системами. 
Багато хто з власників автопарків 
використовує «Доступ до даних» як 
можливість полегшити собі роботу 
зі збору потрібної інформації. 

Наш пакет «Доступ до 
даних» забезпечує виконання 
цього завдання, дозволяючи 

опрацьовувати дані від усіх машин, 
під’єднаних до системи. Це хороша 
альтернатива для власників 
змішаних автопарків, котрі вже 
використовують інші телематичні 
системи. 

На всіх нових Scania встановлено 
необхідне обладнання. Завдяки 
пакету «Доступ до даних» ви маєте 
доступ до інформаціїї про роботу 
автомобіля відповідно до стандарту 
FMS. 

Новий мережевий сервісний 
стандарт, прийнятий в роботу
провідними виробниками 
вантажних автомобілів та
автобусів, забезпечує легкий
доступ до інформації про
транспортні засоби в онлайн-
режимі та працює незалежно 
від марки автомобіля.

Сайт для ознайомлення:
www.fms-standard.com

Бездоганно взаємодіє 
з раніше встановленими системами 

Почніть просто зараз! 

Зв’яжіться з регіональним дилером Scania, щоб отримати детальну 
інформацію про те, як розпочати роботу з пакетом «Доступ до даних». 

Дозволяє об’єднувати і використо-
вувати комплексно усі дані щодо 
транспортного засобу і водія. 
Бездоганно взаємодіє з раніше 
встановленими системами.
Багато хто з власників автопарків 
використовує «Доступ до даних» як 
можливість полегшити собі роботу 
зі збору потрібної інформації. 

Наш пакет «Доступ до 
даних» забезпечує виконання 
цього завдання, дозволяючи 

Бездоганно взаємодіє 
з раніше встановленими системами 
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Scania Fleet Management –  
технічна інформація

Що саме пропонують наші новітні послуги? Моніторинг Контроль 
Доступ  

до даних 

Звіти про споживання пального та прогнозовану динаміку через 
електронну пошту 

Звіти про викиди CO2 та прогнозовану динаміку через електронну пошту 

Технічне обслуговування планується, беручи до уваги час, відстань, або 
з урахуванням обох показників 

Звіти про події 

Екологічний звіт – всі викиди 

Динаміка показників кожного водія чи автомобіля: споживання пального, 
стиль керування транспортним засобом, експлуатація в певний період 
часу 

Поглиблена оцінка роботи транспортного засобу та водія 

Місцезнаходження автопарку/автоколони та статус автомобіля 

Звіт про розпорядок водія з сумарним часом перебування за кермом *

Супровід автомобіля в конкретний заданий час 

Геосповіщення, якщо автомобіль входить або виходить за межі 
забороненої/небажаної зони 

Зручний і швидкий зв'язок з усіма працівниками/транспортними засобами 

Двосторонній зв'язок з автомобілями, наявність можливості надсилання 
повідомлень, адресна книжка, маршрутизатор **

Зручність відслідковування та функція зберігання історії повідомлень 

Забезпечення повного доступу до даних про автопарк у стандартному 
форматі за наявності вже встановлених раніше телематичних систем 

Вимоги:

• Оснащення транспортного засобу зв’язковим пристроєм 

• Наявність електронної адреси для надсилання звітів 

*    За умови наявності щонайменше Scania Communicator (2.0) та європейського цифрового 
тахографа, котрий фіксує інформацію про час руху. 

** За умови наявності Scania нового покоління з навігаційною системою. 

Забронюйте демонстрацію саме сьогодні! 

Зверніться до свого місцевого дилера Scania та 
дізнайтесь, як Scania Fleet Management може зменшити 
ваші операційні витрати. 
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