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O bližšie informácie v IT tech-
nológiách  pre  dopravcov 

sme požiadali Romana Nosko-
viča,  riaditeľa  divízie monitorin 
spoločnosti Infocar a. s.

Spoločnosť Infocar, a.s., 
patrí k priekopníkom v pre-
daji a montáži monitorovacích 
a navigačných zariadení. Ako 
dlho sa touto činnosťou na na-
šom trhu zaoberáte? 
V tomto roku to bude 10 rokov, 

čo sa spol. Infocar začala zaobe-

rať, predajom 
a montážou 
GPS  sa te -
l i tnej  tech-
niky  a  mo-
nitorovacích 
s y s t é m o v 
na  Sloven-
sku  monto-
vaných  do 
osobných , 
d o d á v k o -
vých,  ale  aj 
nákladných 
motorových 
vozidiel.  Vý-
vo j   v   te j to 
o b l a s t i   j e 
progresívny 

a preto aj využívanie týchto tech-
nológií sa neustále obnovuje či 
aktualizuje.  Vyžaduje  si  to  sú-
stavný  kontakt  a  starostlivosť 
s klientmi novými ako aj s tými, 
s  ktorými  spolupracujeme  dl-
horočne. 

Ako postupovať pri výbere 
GPS monitorovacích zariadení 
do auta?
GPS  monitorovací  systém 

by mal byť čo najpresnejší a čo 
najjednoduchší  pre  užívateľov. 

Medzi základné požiadavky pri 
výbere GPS monitorovacích sys-
témoch patria: presné informá-
cie o odjazdených kilometroch, 
rýchlosti  vozidla,  presná  ak-
tuálna  poloha  vozidla,  presné 
časové a priestorové informácie 
vozidla (čas odchodov a prícho-
dov,  presná  doba  jazdy  a  stá-
tia,  a  pod)-  tzv.  „denná  kniha 
jázd“. Samozrejme väčšina kli-
entov je náročnejšia a preto zá-
kazníkom  ponúkame  aj  špe-
cifické  funkcie-  tzv.  doplnkovú 
funkcionalitu. Medzi  špeciálne 
požiadavky zaraďujeme presné 
meranie  pohonných  hmôt  pri 
nákladných  vozidlách,  identi-
fikáciu  vodiča  pri  konkrétnej 
jazde, monitorovanie  výkono-
vých prác a monitorovanie prí-
davných hydraulických mecha-
nizmov  na  vozidle,  vykladanie 
a nakladanie  tovaru,  špecifiká-
cia nakladaného  tovaru, mera-
nie teploty v návese, beh nezá-
vislého kúrenia a mnoho ďalších 
funkcii. Podľa týchto vstupných 
informácii sa kalkuluje cena mo-
nitorovacieho  zariadenia.  Len 
pre ilustráciu pred dvoma rokmi 
sa tieto GPS monitorovacie sys-
témy do vozidla predávali za pri-
bližne 50 tisíc korún, teraz sa zá-
kladná cena pohybuje na úrovni 
20 tisíc korún.

Ako vplýva monitoring na 
správanie vo firme?
Naša skúsenosť pri zavádzaní 

monitorovacieho GPS systému, 
hovorí o tom, že tento systém vý-

razným  spôsobom mení  sprá-
vanie  sa  zamestnancov.  Zave-
dením takéhoto systému sa vo 
firmách  sprehľadňujú  a  zauto-
matizujú  niektoré  prevádzkové 
činnosti. Odlíšenie  neoprávne-
ných jázd vodičov, využitie pra-
covnej doby zamestnancov a ich 
produktivitu práce, vyšší komfort 
a časovú úsporu z hľadiska ča-
sového vyťaženia, umožňuje zis-
tenie  okamžitej  polohy  vozidla 
na presnej a podrobnej mape, 
zamedzuje  a  prehľadne  odhalí 
manipuláciu s pohonnými hmo-
tami  a  pod. Môže  byť  použitý 
pre všetky druhy vozidiel najmä 
pre firmy so širším vozidlovým 
parkom, kde je zložité riadenie 
a kontrola dopravných činností. 
Tieto skutočnosti v zásade zni-
žujú  a  pomáhajú  kontrolovať 
prevádzkové  náklady  v  každej 
spoločnosti. Monitoring  sa  im 
jednoznačne  oplatí  a má  zá-
sadný vplyv aj na objektivizáciu 
výkonov v preprave.

Čo ponúkate pre majiteľov 
malého počtu služobných vo-
zidiel?
Pre  túto  skupinu  zákazníkov 

máme v ponuke produkt AUTO-
MONITOR. K tejto službe majú 
prístup prostredníctvom webo-
vej stránky  - www.automonitor.
sk. Na tejto stránke klient po pri-
hlásení  a  zadaní  prístupového 
hesla získa on-line prevádzkové 
informácie  o  aktuálnej  polohe 
vozidla ako aj jeho históriu jazdy 
v minulosti. Výhodou pri využí-
vaní  tejto  služby  zákazníkom 
je  jej  nízka  nadobúdacia  cena 
a  nízke  prevádzkové  náklady. 
Zákazník  si môže  kúpiť  v  sys-
téme AUTOMONITOR  zariade-
nie za 1 Sk a za prijateľné me-
sačné  poplatky môže  využívať 
GPS monitorovací systém. Takto 
majiteľ môže sledovať svoje slu-
žobné  vozidlá,  ale  aj  aktuálne 
prevádzkové parametre vozidiel 
cez web. Samozrejmosťou je au-
tomaticky  generovaná  denná 
kniha  jázd a sumarizácia para-
metrov v mesačnom výkaze.

Za rozhovor ďakuje
Viliam Bujna

Spoločnosť Infocar je špecialistom pre informačné technológie, 
ktorého najčastejšie spájame s navigačnými prístrojmi a monitoro-
vacími GPS systémami. Tieto dve oblasti spolu veľmi úzko súvisia.
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