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Girteka Logistics pasirašė didžiausią WABCO kompanijos
istorijoje sutartį dėl transporto parko valdymo įrangos Europoje
2018 m. kovo 6 d. Briuselyje, Belgijoje WABCO, pirmaujanti technologijų ir transporto priemonių
valdymo sistemų tiekėja paskelbė apie didžiausią savo Transporto Valdymo Sistemos (Fleet
Management Solutions (FMS)) sutartį su pirmaujančia Europoje transporto kompanija – Girteka
Logistics. Pagal sutartį dalis Girteka Logistics transporto parko, turės pažangią WABCO Transporto
valdymo sistemą (FMS). Visuose Europoje važiuojančiuose 2700 vilkikų bus įdiegta naujoji sistema.
Pagrindinė Girteka Logistics buveinė yra Vilniuje, įmonė valdo daugiau kaip 4000 vilkikų ir 4300
puspriekabių. Per metus perveža daugiau kaip 320 000 pilnų krovinių (FTL) didžiausiems pasaulyje
mažmeninės prekybos prekės ženklams.
Šiuo ilgalaikiu susitarimu Girteka Logistics vilkikai bus atnaujinti su WABCO priklausančiu Transics
visapusišku Transporto valdymo sistemos (FMS) paketu, įskaitant pažangius TX-SKY ™ borto
kompiuterius bei TX-FLEX ™ mobiliųjų telefonų programėlę. Taip pat bus įdiegta TX-CONNECT ™ ir
programinės įrangos integravimas per TX-TANGO ™ internetinę paslaugų platformą. Šis galingas
pažangių transporto valdymo sistemų (FMS) derinys suteikia didelę naudą Girteka Logistics
transporto parko valdymo efektyvinimui ir geresniam klientų aptarnavimui.
Vadybininkai su vairuotojais turi galimybę komunikuoti realiu laiku, jie nuolat stebėti ir rinkti TX-SKY
borto kompiuterio duomenis. Tai leidžia transporto vadybininkams planuoti palankiausius maršrutus,
taip pat iškart gauti įspėjimus ir signalus dėl transporto priemonių greičio, GeoFences, vairavimo
trukmės ir darbo trukmės. Šios funkcijos, įskaitant efektyvų nuotolinį tachografo nuskaitymą, yra
labai svarbios siekiant laikytis Europos darbo ir poilsio režimo taisyklių. TX-SKY taip pat teikia
vairavimo stiliaus analizę, kad padėtų ekonomiškiau ir ekologiškiau važiuoti. Visą sistemą papildo TXFLEX mobiliųjų telefonų programėlė, kuri dar labiau padidina vairuotojo darbo efektyvumą, nes gali
gauti ir vykdyti užduotis nuotoliniu būdu, kai vairuotojas nėra vilkike.
„Mes labai didžiuojamės, kad Girteka Logistics, išties novatoriška transporto sektoriaus lyderė,
pasirinko WABCO kaip savo strateginį transporto valdymo sistemos (FMS) partnerį", - sako WABCO
prezidentas, Nick Rens. „Girteka Logistics daugelyje savo puspriekabių jau turi WABCO elektronines
stabdymo sistemas. Dabar, derinant šią patikrintą transporto priemonių valdymo technologiją su
mūsų pirmaujančia Transics FMS sistema, mes siūlome naują lygmenį Girteka Logistics
diferencijavimui, atsižvelgiant į bendrą parko efektyvumą ir klientų aptarnavimą. Šis susitarimas taip
pat parodo, kad WABCO yra unikali sistema galinti rinkti duomenis iš vilkikų, puspriekabių bei stebėti
vairuotojų elgseną. Kaip dar vienas WABCO veiklos rezultatas - augantis mūsų pramonės
skaitmeninimas.“
Transics FMS transporto valdymo sistema leis vienam Girteka Logistics vadybininkui atidžiai stebėti ir
bendrauti su daugiau transporto priemonių nei anksčiau. Be to, kad bus efektyvesnis užsakymų
valdymas, jų pateikimas vairuotojui bei kontrolė sistemoje nuotoliniu būdu valdant vilkikų parko
judėjimą ir gaunant duomenis realiu laiku, ir klientų aptarnavimas bus aukštesnio lygio, operatyvus.

„Mes matome WABCO ne tik kaip patikimą tiekėją, bet ir kaip strateginį ilgalaikį partnerį ir priemonę,
padedančią mūsų verslo augimui", - pridūrė Edvardas Liachovičius, Girteka Logistics generalinis
direktorius. „Siekdami būti konkurencingi šioje dinamiškoje rinkoje, nuolat geriname veiklos
efektyvumą, o kadangi mūsų transporto parkas auga, tai galima pasiekti tik su pačiais pažangiausiais
sprendimais rinkoje. WABCO viršija mūsų lūkesčius. Mes pasirinkome juos kaip kertinį partnerį, kuris
gali padėti mums išlikti priekyje, nes mes nuolat stengiamės kelti klientų pasitenkinimą ir transporto
parko efektyvumą."

Apie Girteka Logistics
Girteka Logistics – Europoje lyderiaujanti logistikos kompanija, turinti nuosavą transporto parką ir
vežanti pilnus krovinius (FTL). Per metus perveža daugiau nei 320 000 pilnų krovinių (FTL). Nuo 2010ųjų, kai įmonė turėjo 600 vilkikų, organiškai augo ir šiuo metu gali didžiuotis 4000 vilkikų ir 4300
puspriekabių nuosavu transporto parku, pasiskirsčiusiu Europoje, Rusijoje, Skandinavijos bei NVS
šalių teritorijose.
Su 10 000 profesionalių darbuotojų Girteka Logistics rūpinasi savo klientais užtikrindama efektyvų
bendravimą bei sklandų krovinių pervežimą, todėl yra žinomiausių pasaulio prekės ženklų partneris.
Daugiau informacijos: www.girteka.eu .
Apie WABCO
WABCO (NYSE: WBC) yra pirmaujanti pasaulinė technologijų ir paslaugų tiekėja, kuri gerina
komercinių transporto priemonių saugumą ir efektyvumą. Šiandien pirmaujančios vilkikų, autobusų ir
priekabų markės visame pasaulyje naudojasi WABCO diferencijuotomis stabdymo, valdymo ir
stabilumo kontrolės technologijomis. Įkvėpti savo vizijos – eismas be nelaimingų atsitikimų ir
ekologiškesni transportavimo sprendimai – WABCO taip pat yra ir pažangių transporto valdymo
sistemų efektyvinimo lyderė. 2017 m. WABCO pranešė, kad jų pardavimai siekia 3,3 mlrd. dolerių,
kompanijoje dirba beveik 15 000 darbuotojų iš 40 šalių. Daugiau informacijos: www.wabco-auto.com
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