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послуги на основі 
даних телематики



20 років інновацій

1999

Відкриття 
компанії Scania 

Infotronics

2002

2004
2005

2009

2011

2014

2015

2016

2017

Перший 
підключений 
автомобіль Запущена серія 

Interactor

Розпочалася 
стандартизація 

комунікаторів Scania

Перший 
комунікатор 
запущений у 
виробництво

Scania Infotronics
інтегрована в 
Scania CV AB

100 000
підключених 

транспортних 
засобів

200 000 
підключених 

авто

Перемога в 
номінації 

Підприємство року 
в конкурсі Swedish 

Mobile Award

Перемога  на 
Telematics 

Update

2012

Перемога в 
конкурсі 
Svenska

Design Priset

Мобільний 
додаток Scania

Fleet

Interactor

200

2018

Scania FMS & Tahograph
Services виграє німецьку 

премію за телематику

2022

Презентація
FMS порталу

Запущений 
тахосервіс в 

Європі

2008

2010

Звіт з 
моніторингу 

автопарку

Розпочато 
тренінги для 

водіїв

Новий FMS портал

300 000 
підключених авто

Оновлений портал 
My Scania

~ 600 000 
підключених 

транспортних 
засобів



Title and Content

Глобальна присутність



Title and Content

Lahti
St. Petersburg 

Słupsk
Zwolle

Bengaluru

4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

559,051

Підключений транспорт
Для оптимізації процесу ухвалення рішень

Розумний 
та безпечний 

транспорт



Title and Content

Чому послуги на основі телематичних
даних важливі?

Клієнт

Аналіз
продуктивності

Визначення сфери 
вдосконалення

Підвищення 
продуктивності

Зростання 
економічності

Зростання 
прибутку



Blank

Послуги для водіївПослуги на основі даних тахографа

Наші пропозиції

Послуги з управління автопарком



Blank

Управління автопарком 
Scania FMS 

Пакет «Контроль»Пакет «Моніторинг» Пакет 
«Місцезнаходження»



Blank

Послуги з управління автопарком

Контроль за автопарком Збільшення часу 
безперервної роботи

Зручне адміністрування

Відслідковування 
продуктивності

Зменшення витрат 
пального

Піклування про довкілля

Переваги для клієнтів



Blank

Пакет Моніторинг

Плюс Функція 
планування сервісу

• Підписка на пакет «Моніторинг» є 
безкоштовною

• Активується за замовчуванням
при поставці нових автомобілів, а 
також надається безкоштовна 
підписка на пакет «Контроль 10» 
строком на 1 рік.

• Пакет «Моніторинг» можна
замовити для вживаних
автомобілів

• Розібратися легко і швидко
• Доступ на портал з можливістю

планування ТО
• 65 звітів на рік, які надходять на 

електронну адресу (щотижня, 
щомісяця та підсумковий річний
звіт)

• Комунікатор C300 працює на 
автомобілях інших марок
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Пакет 
Місцезнаходження

• Підписка на пакет 
«Місцезнаходження» є 
платною

• Пакет активується після
підписання угоди

• Пакет поєднує в собі всі
функції пакету 
«Моніторинг» плюс 
додається геолокація
транспортних засобів в 
режимі реального часу

• 65 звітів на рік, які
надходять на 
електронну адресу 
(щотижня, щомісяця та 
підсумковий річний звіт)

Інтерактивна карта Відслідковування 
авто

Інформація про 
транспортний засіб
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Місцезнаходження автопарку

Ефективність експлуатації автомобілів Оцінка майстерності водія

Планування технічного 
обслуговування

Пакет Контроль
При поставці нової техніки надається безкоштовна підписка на пакет «Контроль 10» 
строком на 1 рік. По закінченню цього терміну підписка стає платною. Вартість 
залежить від інтервалу оновлення даних та інших функцій. Активується одразу після 
поставки техніки та підписання угоди. Надає повний контроль за продуктивністю 
автопарку.



Blank

Екологічний звіт
Огляд продуктивності 

автомобіля
Звіт про використання 

палива

Пакет контроль/огляд функцій

1. Ефективність експлуатації автомобіля

Порівняння автоІсторичні дані 
управління авто
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Підвищення 
майстерності водія

Пакет контроль/огляд функцій

2. Оцінка майстерності водія

Історичні данні 
роботи водія 

Аналіз ефективності 
водія

Аналіз витрат 
пального

Дані водія 
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Відслідковування 
авто

Режим роботи водіяГеозониІнтерактивна карта

Інформація про 
транспортний засіб

Місцезнаходження 
авто

Пакет Контроль/огляд функцій

3. Місцезнаходження автопарку
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Історія сервісу

Звіт про 
несправності

Календар подій Сервісні операції

Список сервісних 
робіт

Пакет контроль/огляд функцій

4.Планування технічного обслуговування
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Мобільний додаток Scania Fleet

Місцезнаходження Оцінка 
майстерності 

водія

Звіт про 
несправності

Дистанційне 
керування 

автономним 
обігрівачем кабіни

Завантажити додаток 
можна на Google Play або 

Appstore
https://play.google.com/
store/apps/details?id=se

.scania.fms&hl=en

https://apps.apple.com/g
b/app/scania-

fleet/id513863147?mt=8
%20
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Відділи продажу Scania в 
Україні

Вхід на портал My Scania 

Для існуючих клієнтів у разі 
виникнення запитань

контакти

www.scania.ua

Vladyslav.Lekhkodukh@scania.ua

www.scania.ua

https://www.scania.com/ua/uk/home/services
/my-scania.html

https://www.scania.com/ua/uk/home/contact-
us/sales-contacts-scania-ukraine.html

https://www.scania.com/ua/uk/home/services/my-scania.html
https://www.scania.com/ua/uk/home/contact-us/sales-contacts-scania-ukraine.html



