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Mobilní přístup k produktům TimoCom nadchl návštěvníky veletržního stánku. Düsseldorf /
Hannover, 2.10.2014 - 65. ročník světového veletrhu IAA Užitkové vozy jde dnes do finále. Po
dobu osmi dní byl pro všechny, kteří se pohybují v oboru dopravy, událostí číslo jedna. K
jednoznačnému úspěchu letošního ročníku přispělo celkem 2066 vystavovatelů ze 45 zemí a
zhruba čtvrt milionu návštěvníků. Také IT firmě TimoCom se díky unikátním novinkám dařilo
držet krok v závodě o inovaci roku. Kromě vysoké účasti na tiskové konferenci se hojným
počtem a zájmem návštěvníků pyšnil i veletržní stánek. Cestu si k němu našli odborníci,
fanoušci nákladních vozidel a pochopitelně i zákazníci. A důvod? Všechny produkty TimoCom
jsou nyní dostupné také mobilně prostřednictvím aplikace dopravního barometru, a to při
dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů. 

  

Použitelný snadno a kdekoliv

  

Veletržní tým firmy TimoCom si v uplynulých dnech rozhodně nemohl stěžovat na nezájem.
Stánek v hale 13 se pro návštěvníky stal skutečným magnetem. Všichni chtěli otestovat paletu
produktů na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. „Konečně! Na možnost
používat burzu nákladů během cest jsem čekala již delší dobu,“ říká nadšeně Janine
Wollgramm. Majitelka spedice Süd Elm Trans z Schöningenu je dlouholetou zákaznicí
TimoCom a do burzy TC Truck&Cargo® se nyní prostřednictvím mobilního telefonu může
přihlásit absolutně odkudkoliv. Každý, kdo chce nabízet či vyhledávat zakázky na přepravu
nebo sledovat své vozy v platformě TC eMap ®, od
nynějška není vázán na stolní počítač ani notebook. Každodenní práci usnadní mobilní přístup
také disponentům a řidičům. David Rößler z firmy Rößler Ray Internationale Transporte &
Schüttgutverkehre navštívil veletrh IAA již pošesté a v mobilní verzi TimoCom vidí spoustu
výhod: „Nyní mohu vyhledávat náklady přes svůj účet také na cestách nebo večer, když třeba
vypadne zpětná přeprava. A to nejlepší je, že uživatelské rozhraní důvěrně znám – všechno
vypadá naprosto stejně! Celý proces je stejně rychlý a bezpečný jako na mém pevném
pracovišti.“ 

  

Na trhu svobodně a přitom bezpečně

  

Téma bezpečnosti bylo pro vývojáře mobilního přístupu přes chytrý telefon nebo tablet
mimořádně důležité. Bezpečnostní přístup TC Login k osobnímu účtu, který je znám již z verze
pro PC, je u mobilní verze vázán na osobní PIN a příslušné koncové zařízení. „Princip lze
srovnat s principem platební karty – jen je ještě bezpečnější,“ objasnil zástupce společnosti
TimoCom Marcel Frings v rámci tiskové konference. Pro zákazníky na veletržním stánku je to
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očividně samozřejmostí: „TimoCom je znám svými rozsáhlými bezpečnostními kontrolami, nic
jiného jsem ani nečekal,“ hodnotí pozitivně manažer logistiky Rößler. O spolehlivém servisu se
při zřizování svého mobilního přístupu mohla přesvědčit také Ursula Neumann z firmy Neumann
Fuhrunternehmen. „Vše probíhalo bez problémů a svižně. Už o pár hodin později se mi navíc
mobilní přístup hodil, to když jsem kvůli jedné přepravní zakázce musela rychle najít volný vůz. 
S burzou nákladů a volných vozů to byla hračka. Díky této technické novince jsem nyní pro své
obchodní partnery dostupná kdykoliv a kdekoliv.“

  

 

  

Více informací o TimoCom a o mobilním přístupu najdete na www.timocom.cz .
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