Dodatek specjalny Telematyka

Nowoczesne systemy telematyczne to już nie tylko
podstawowa lokalizacja pojazdu za pomocą GPS

Inwestycja, która się zwraca
Scania. W ciągu
ostatnich lat na polskim
rynku dostrzec można
rosnące zainteresowanie
telematyką.
Nowoczesne systemy
telematyczne to już
nie tylko podstawowa
lokalizacja pojazdu
za pomocą GPS.

Właściciele firm oraz menedżerowie
ich flot zyskali jeszcze większą wygodę monitorowania swoich pojazdów
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cania Fleet Management to kompleksowe narzędzie pozwalające analizować
i kontrolować poszczególne parametry
pojazdów, a także sposób ich eksploatacji, co
umożliwia stałe zwiększanie wydajności realizacji zadań transportowych.

Zredukuj koszty
Obecnie jednym z najważniejszych zadań
nowoczesnych systemów wspomagających
zarządzanie flotą pojazdów jest redukcja
kosztów paliwa i eksploatacji pojazdów, które
stanowią znaczną część kosztów operacyjnych
firmy transportowej.
Hasło przewodnie „Zredukuj koszty
eksploatacji, Twoja Scania podpowie Ci jak”
doskonale pokazuje, jak dużą wagę ten producent przywiązuje do poprawienia wszelkich
czynników, począwszy od wprowadzenia ekonomicznych silników, przez faktyczną redukcję kosztów utrzymania pojazdu, takich jak
koszt paliwa i eksploatacji pojazdów, a skończywszy na analizie i ocenie stylu i techniki
jazdy kierowcy. Dzięki integracji koncepcji
Ecolution by Scania z systemem Scania Fleet
Management powstało unikatowe połączenie
umiejętności kierowcy, możliwości pojazdu
Scania oraz profesjonalnej obsługi warsztatów
Scania w celu redukcji zużycia paliwa.
Usługa Scania Fleet Management została
wprowadzona na polski rynek w lipcu 2011r.,

jednak klienci szybko doceniają korzyści płynące z użytkowania systemu, uruchamiając go
w kolejnych pojazdach.
Wyposażenie pojazdu pozwalające na aktywację usług zarządzania flotą oferowane jest
już na etapie zamówienia i produkcji pojazdu.
Scania oferuje również możliwość doposażenia starszych pojazdów w jednostkę odpowiedzialną za funkcjonowanie FMS.

Trzy pakiety
Usługi Scania Fleet Management oferowane są w
trzech pakietach. Pakiet FMS Monitoring to regularne raporty zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla wraz z zestawieniem najważniejszych
parametrów służących do ich redukcji. Dodatkowo dzięki oznaczeniu każdego z parametrów
za pomocą trendu rosnącego lub malejącego
raport jest przystępny i szybki do analizy.
Pakiet FMS Analiza poza korzyściami z
Pakietu Monitoring, oferuje szczegółowe informacje o pojazdach lub kierowcach w dowolnie wybranym okresie. System analizuje
osiągnięte wartości i zaznacza przekroczenie
zdefiniowanych wartości granicznych. Dostarcza on również informacji o błędach pobieranych bezpośrednio z szyny CAN BUS
pojazdu. Dostępne jest także narzędzie planowania przeglądów.
Pakiet FMS Kontrola to najbogatszy spośród pakietów Scania Fleet Management.

Zawiera on wszystkie funkcje pakietu FMS
Monitoring oraz FMS Analiza. Atutem jest
możliwość określenia aktualnej i historycznej
pozycji pojazdu na mapie, selektora trybu pracy kierowcy wprost z tachografu cyfrowego,
odczyt dostępnego czasu pracy kierowcy oraz
zdefiniowania stref, po których przekroczeniu
generowany jest alarm. Dodatkowo do pakietu dołączona jest dedykowana aplikacja na
platformy mobilne.

Aplikacje Scania FMS na
platformy mobilne
Obecnie odchodzi się od mnogości funkcji,
kładąc nacisk na uproszczone i przyjazne
dla użytkownika aplikacje. Istotne jest, aby
informacje były dostarczane w szybki i bezpośredni sposób.
Wzrost popularności urządzeń mobilnych
wśród klientów spowodował konieczność
tworzenia nowych rozwiązań, a także udoskonalania obecnych. Klientom oferuje się podręczne narzędzie uzupełniające użytkowanie
portalu Fleet Management.

Co oferuje pakiet Scania FMS?

FMS
Monitoring

FMS
FMS
Analiza Kontrola

Raporty i trendy zużycia paliwa poprzez e-mail
X
X
Raporty i trendy emisji CO2 poprzez e-mail
X
X
Wsparcie techniczne w początkowej konfiguracji
oraz aktywna pomoc w trakcie trwania umowy
X
X
Narzędzie planowania przeglądów		
X
Raport wyjątków		
X
Raport dotyczący ochrony środowiska - szczegóły emisji CO2		
X
Trend osiągów stylu jazdy kierowcy i pojazdu		
X
Raport „sygnalizacji świetlnej” - porównanie wartości
rzeczywistych i zadanych		
X
Lokalizacja pojazdu na mapie			
Status pojazdu			
Śledzenie trasy pojazdu w wybranym okresie			
Alarm Geofence – gdy pojazd wjedzie lub opuści zdefiniowany obszar			
Aplikacja FMS na tablety i smartfony			

Dzięki bezpłatnej aplikacji Scania Fleet
Management na platformy iPhone & iPad
oraz Android, dedykowanej użytkownikom
usługi FMS Kontrola, właściciele firm oraz
menedżerowie ich flot zyskali jeszcze większą wygodę monitorowania swoich pojazdów
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– ich pozycji, parametrów, podstawowych
analiz, a także czasu pracy kierowców, wprost
ze swojego telefonu.
Do tej pory zostało przeprowadzonych
ponad 50 000 aktywacji FMS
Opr. M. Mazur

FleetBoard EcoSupport: kontrola
kierowcy w nowym Atego
Nowością w systemie Mercedesa jest wsparcie kierowcy w postaci FleetBoard
EcoSupport. Panel wskaźników, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w transporcie
dystrybucyjnym, pomaga nadzorować efektywność codziennej eksploatacji.

K

ompleksowy pakiet zarządzania usługami
transportowymi FleetBoard, dostępny w opcji,
obejmuje śledzenie i wsparcie usług, takich jak
skanowanie kodów kreskowych, dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy centralą a kierowcą, nawigacja
czy monitorowanie i analiza harmonogramu pracy. Jako
specjalna oferta powitalna usługi FleetBoard dostępne są
bezpłatnie przez cztery pierwsze miesiące użytkowania
nowego Atego. Później dostęp będzie możliwy po opłaceniu, jak zapewnia Mercedes, comiesięcznego abonamentu w przystępnej cenie.
Również ceny usług zostały dopasowane do niskich
kosztów eksploatacji nowego Atego. Przykładowo, opłaty za korzystanie z kontraktów serwisowych CharterWay
Service Complete obniżono o 5 proc., a okres ich został
automatycznie wydłużony z 80 do 96 miesięcy.
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