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ROZŠÍŘENÝ MANAGEMENT FLOTIL OD TRANSICS
(SPOLEČNOST WABCO)
Dne 13.února 2014 WABCO převzalo společnost Transics International
se sídlem v Belgii, která má vedoucí postavení na trhu se systémy pro
správu flotil.
S touto akvizicí WABCO spojuje své odborné znalosti jako vedoucího
poskytovatele technologií pro bezpečnost a efektivitu užitkových vozidel
s prvotřídním systémem pro management flotil od Transics.

TRANSICS, SPOLEČNOST WABCO
Firma Transics bude jako součást WABCO nadále pracovat pod
svou vlastní značkou a bude pomáhat provozovatelům flotil v oblasti
dopravy a logistiky, aby mohli zlepšit svou správu nákladů a zůstat
tak neustále konkurenceschopnými.
Transics vyvíjí a uvádí na trh systémy pro management flotil, tzn.
software, hardware a služby, které implementují efektivní a
hospodárné procesy u provozovatelů flotil, aby se jejich jízdy staly
produktivnějšími a spolehlivějšími. Produktivita podniku v oblasti
logistiky se tak dále zvyšuje.
Spojení rozsáhlých aktuálních dat, které zajišťují moderní brzdové,
stabilizační a efektivní palubní systémy od WABCO s předními
systémy managementu flotil od Transics vytváří významnou
přidanou hodnotu pro zákazníky. Nová akvizice nabízí majitelům a
provozovatelům flotil cestu, jak dále zvýšit operativní produktivitu a
také bezpečnost jejich vozidel.

WABCO Transics – spojení mezi
vozidlem a kanceláří

CO JE NÁŠ SYSTÉM MANAGEMENTU FLOTIL?
Nabídka od WABCO nyní obsahuje systém managementu flotil Transics a také služby pro správu motorových i
přípojných vozidel, nakládky a smluvních partnerů:
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TX-CONNECT (MOBILE): celkové informace o flotile v jediném administrativním software
TX-SKY: inteligentní palubní počítač
TX-GO: na vozidle nezávislý palubní počítač bez displeje
TX-SMART: aplikace pro smartphony určená pro řidiče a/nebo smluvní partnery
TX-MAGELLAN: management přípojných vozidel a majetku
TX-ECO: kompletní ekologický program s nástroji pro školení a zprávy
TX-REPORTS a TX-DASHBOARDS: výkonný nástroj pro reporty o vytížení flotily a řidičů, operativní
efektivita, atd.
TX-TANGO: webová služba pro integraci cizího software
TX-MULTI-DEVICE: platforma pro integraci cizího hardware
TX-SOCIAL: software pro správu dat z tachografu

Více informací o našich řešeních pro správu flotil a zkušenosti uživatelů naleznete na internetové stránce:
www.transics.com.
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PROČ SI VYBRAT NÁŠ SYSTÉM NA MANAGEMENT FLOTIL?
Flotily, které používají náš systém na správu flotil, potvrzují, že tento systém výrazně přispěl ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti díky přímým i nepřímým úsporám nákladů (úspora pohonných hmot, ušetřené jízdy,
optimální využití času řidiče, dodržení předpisů, menší fluktuace zaměstnanců, méně chybných jízd) a také vedl
ke zvýšení spokojenosti zákazníků v oblasti logistiky (méně zpoždění, noví zákazníci a spojení se zákazníky).
Kombinace prvotřídního systému pro management flotil Transics s podporou a expertízou v integraci systémů
od WABCO nabízí jedinečné řešení pro ziskový management nákladních vozidel, přípojných vozidel, řidičů a
nakládek.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
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Obchodní otázky můžete směřovat na místní podporu pro zákazníky Transics nebo WABCO nebo na Vašeho
WABCO partnera (www.wabco-auto.com/findwabco).
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