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Tisková zpráva 
Prosinec 02, 2021 

 

Telematické řešení UTA SmartConnect® 

zvyšuje transparentnost a efektivitu 
 

• Telematická služba UTA SmartConnect je ® připojena k UTA One® 

• Dvě řešení mobility kombinovaná v jednom zařízení 

• Podrobný přehled vozového parku pro optimální řízení   

 

Kleinostheim – UTA, jeden z lídrů v oblasti palivových a servisních karet v Evropě, patřící do 

skupiny Edenred, rozšiřuje své portfolio digitálních služeb. Poskytovatelé mobilních služeb vyvi-

nuli telematické řešení UTA SmartConnect ®,které výrazně zjednodušuje správu vozového 

parku. Nový nástroj je propojen s palubní jednotkou UTA One ®, což vám umožní kombinovat 

výhody telematické služby a platby za mýto v jednom zařízení. 

 

"Tím, že nabízíme UTA SmartConnect®  dáváme našim zákazníkům to nejlepší ze dvou světů v 

jednom zařízení a posuzujeme správu vozového parku na novou úroveň," říká Carsten Better-

mann, generální ředitel UTA. "Osvědčená palubní jednotka UTA One ®, doplněná o telematic-

kou funkci, je nyní ještě efektivnější. Celý balíček, který se skládá z inteligentního telematického 

řešení a plateb mýta v rámci téměř celé Evropy, přispívá k utváření mobility co nejjednodušším, 

nejpohodlnějším a nákladově nejefektivnějším způsobem pro naše zákazníky." 

 

UTA SmartConnect ® poskytuje spedicím a přepravním společnostem neustálé spojení s jejich 

vozovým parkem – a to po celé Evropě. Pomocí polohy GPS můžete rychle a snadno určit 

polohu a trasu každého vozidla a také přesně posoudit, jak dlouho bude cesta k zákazníkovi 

trvat. Díky sledování v reálném čase mají dispečeři přehled o dostupnosti zboží, což jim usnad-

ňuje správu složitých dodavatelských řetězců. To zvyšuje bezpečnost výroby a spokojenost zá-

kazníků. 

 

Podrobné zprávy lze získat stisknutím tlačítka. Tento systém zaznamenává všechny činnosti vo-

zidla, jako je ujetá trasa a spotřeba paliva. Automatická oznámení vám umožní řídit efektivní 

tankování vozidel. UTA SmartConnect ® vždy zobrazuje nejbližší čerpací stanici, kde může řidič 

natankovat levněji v rámci smluvních podmínek UTA. Chcete-li to provést, jednoduše načtěte 

akceptační body UTA do svého navigačního zařízení nebo UTA SmartConnect®.  To výrazně 

usnadňuje plánování a řízení, čímž šetří řidiči a správci vozového parku drahocenný čas. Kromě 

toho telematický systém UTA SmartConnect® předem informuje řidiče o dopravních potížích, 

což jim umožňuje zvolit alternativní trasu a předem informovat příjemce zboží o zpoždění. 

 

Telematická služba UTA SmartConnect ® je aktivována pomocí interoperabilního systému vý-

běru mýtného UTA One®. Stávající zákazníci UTA si mohou tuto službu rezervovat předem v zá-

kaznickém panelu na webových stránkách UTA, noví zákazníci musí nejdříve požádat o palubní 

jednotku UTA One®, aby si mohli tuto službu aktivovat. 

 

https://web.uta.com/
https://web.uta.com/
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Foto: (© UTA): Nové telematické řešení UTA SmartConnect® zjednodušuje správu vozového 

parku 

 
▬▬ 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) je předním poskytovatelem palivových a servisních karet v Evropě. Ko-

merční zákazníci mohou využít systém karet UTA k doplnění paliva – nezávisle na značce a bez hotovosti – na více než 

68000 akceptačních míst ve 40 evropských zemích. Kartu UTA lze také použít pro fakturaci za mýta, opravy, havarijní 

a odtahové služby a vrácení DPH a daně z pohonných hmot. UTA byla v průzkumu provedeném německým časopisem 

Wirtschaftswoche a kolínským institutem pro výzkum trhu ServiceValue zvolena "nejlepším poskytovatelem služeb pali-

vových karet pro MTS 2021". UTA byla založena v roce 1963 Heinrichem Ecksteinem a dnes je vlastněna společností 

Edenred SE.  

 

Pro více informací: www.uta.com 

 

Edenred je přední digitální platforma pro služby a platby a každodenní společník pro lidi v práci. Propojuje více než 50 

milionů uživatelů s 2 miliony partnerských obchodníků ve 46 zemích prostřednictvím více než 850 000 firemních klientů. 

Edenred nabízí specifická platební řešení pro stravování (stravenky), vozový park a mobilitu (platby za palivo, mýto, 

údržbu, parkování a další služby v rámci komplexního řešení), motivační produkty (jako jsou dárkové karty, platformy 

pro zapojení zaměstnanců) a podnikové platby (jako jsou virtuální karty).  

Věrni záměru skupiny: "Enrich connections. For good.", tato řešení zvyšují pohodu a kupní sílu uživatelů. Zlepšují přitažli-

vost a efektivitu společností a vitalizují trh práce a místní hospodářství. 

Rovněž podporují přístup ke zdravějším potravinám, výrobkům šetrnějším k životnímu prostředí a snadnější mobilitě. 

10 000 zaměstnanců společnosti Edenred usiluje o to, aby se svět práce stal propojeným ekosystémem, který je každý 

den bezpečnější, efektivnější a uživatelsky přívětivější. 

V roce 2020 se skupině díky globálním technologickým aktivům podařilo získat téměř 30 miliard EUR v objemu podni-

kání, a to především prostřednictvím mobilních aplikací, online platforem a karet. 

Edenred je zapsán na burze cenných papírů Euronext v Paříži a je zařazen do následujících indexů: CAC Next 20, CAC 

Large 60, Euronext 100, FTSE4Good a MSCI Europe. 

 

 

Pro více informací: www.edenred.com 

 
Loga a další ochranné známky uvedené a uvedené v této tiskové zprávě jsou registrovanými ochrannými známkami 

společnosti Edenred S.E., jejích dceřiných společností nebo třetích stran. Nesmí být použity pro komerční účely bez 

předchozího písemného souhlasu svých vlastníků. 

 

 

 

 

 

 

 

▬▬ 
 

https://web.uta.com/cs/
https://www.edenred.com/en
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KONTAKT PRO MÉDIA 
  

 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 

 

 

 

mailto:andreas.runkel@uta.com
https://www.uta.pl/aktualnosci-0.html

