Wszystkie ważne dane do Twojej dyspozycji.
Efektywne pakiety usług MAN TeleMatics®
MAN TeleMatics® Entry, oprócz analizy wykorzystania pojazdu, koncentruje się na zarządzaniu
obsługą techniczną, która umożliwi planowanie przeglądów z wyprzedzeniem i dzięki temu wyraźnie
skróci czas przestojów w warsztatach. MAN TeleMatics® Data dostarcza danych istotnych z uwagi
na szczegółową analizę wykorzystania pojazdu w celu redukcji zużycia paliwa, zużycia części a także
obniżenia kosztów eksploatacji. Za wciśnięciem klawisza raporty pokazują możliwości ulepszeń
i usprawnień, będąc też podstawę dla działań szkoleniowych z myślą o kierowcach. Funkcje Tracking & Tracing służące do lokalizacji i pozycjonowania pojazdów oraz funkcje zarządzania obsługa
serwisową i kierowcami uzupełniają program usług pakietu Data. Pakiet usługowy MAN TeleMatics®
Dispo umożliwia ponadto rejestrację, planowanie oraz przesyłanie zleceń do pojazdów. Przepływ informacji zostaje zoptymalizowany, dzięki czemu można szybciej reagować i poprawić poziom usług.

Sprawdź plany taryfowe
MAN TeleMatics®

MAN TeleMatics® – Wybór planów taryfowych
Funkcjonalność
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Zarządzanie przeglądami				
Dostęp do portalu danych obsługowych (przebiegi, przeglądy)









Analiza eksploatacji pojazdu i raportowanie				
Ocena ekonomicznej techniki jazdy
i intensywności eksploatacji pojazdu



























Ocena porównawcza ekonomicznej techniki jazdy
i intensywności eksploatacji kliku pojazdów
Raport dot. wykorzystania pojazdów

Ocena ekonomicznej techniki jazdy i pracy kierowcy		
Szczegółowa analiza pracy kierowcy		
Raport dot. pracy kierowcy		

Zarządzanie danymi				






Zarządzanie adresami
Zarządzanie klientami
Zarządzanie pojazdami
Udostępnianie danych pojazdu partnerom zewnętrznym
Zarządzanie kierowcami		













Lokalizacja pojazdu i planowanie tras				








Namierzanie i śledzenie pojazdu za pomocą systemu GPS
Ustalanie położenia pojazdu na mapie cyfrowej
Wyznaczanie dozwolonego obszaru przejazdu (geofencing)
Wyznaczanie optymalnych tras oraz obliczanie opłat drogowych (tylko Niemcy)
Historia przejazdów
Historia przejazdów z wizualizacją na mapie cyfrowej
Dziennik pojazdu / kierowców		

















Zarządanie danymi tachografu				
Zdalne pobranie karty pracy kierowcy		
Zdalne pobranie pamięci masowej tachografu		
Rejestracja kierowcy i dostęp do zapisów tachografu		
Funkcjonalność dostępna wyłącznie z MAN DriverPad® (ekran w kabinie)
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Nawigacja GPS na obszarze całej Europy				
Określannie ograniczeń dla pojazdów ciężarowych			
Przekazywanie punktów docelowych przejazdu (trasy)			
Informowanie o czasie przejazdu / przybyciu do celu			





Zarządzanie zleceniami				
Zarządzanie zleceniami i trasami			
Komunikacja za pomocą wiadomości tekstowych			
Przekazywanie / otrzymywanie rutynowych komunikatów			





Zarządzanie czasem				
Rejestracja czasu pracy			



Zarządzanie naczepami				
Zarządzanie naczepami (idem-gmbh.com)			



