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Digitalizace: Společnosti PEMA a Continental 
optimalizují správu pneumatik pro celý vozový park 
 

 Společnost PEMA úspěšně řídí správu pneumatik prostřednictvím digitálního systému 
vyvinutého společností Continental  

 Větší transparentnost pro maximální životnost pneumatik a snižování prostojů nákladních 

automobilů  

 

Hanover, 27. května 2019. Přední evropský pronajímatel komerčních vozidel – společnost PEMA a  

Continental – technologická společnost a výrobce špičkových pneumatik – zdigitalizovaly správu 

pneumatik pro více než 18 000 vozidel společnosti PEMA! CESAR – digitální systém pro správu 

vozového parku vyvinutý společností Continental – byl implementovaný do prostředí společnosti 

PEMA v roce 2018. Prostřednictvím speciálního rozhraní umožňuje průběžnou výměnu a aktualizaci 

informací, které se týkají vozidel a jejich servisu.  

Wolfgang Beuleke, vedoucí týmu Správy pneumatik ve společnosti PEMA, je po roce používání s 

fungováním systému spokojen a komentuje: „Výhody správy pneumatik skrze rozhraní systému 

CESAR předčily naše očekávání. Zaprvé: lepší transparentnost nám pomáhá za všech okolností 

dodržovat smlouvy o úrovni poskytovaných služeb, které máme individuálně uzavřeny s našimi 

zákazníky. Podařilo se nám snížit administrativní výdaje a zavést sjednocené a rychlé procesy. 

Zadruhé: analýza údajů nám přináší obrovské výhody. Díky získaným poznatkům jsme výrazně 

snížili náklady na servis a prostoje, optimalizovali jsme vybavení vozidel podle jejich použití a zvýšili 

jsme i průměrný kilometrový výkon.“  

Systém správy vozového parku CESAR byl speciálně vyvinut pro službu Conti360° – profesionální, 

všezahrnující servis pneumatik od společnost Continental. Neustále jej optimalizujeme a ladíme.   

Údaje o vozidlech a pneumatikách se zaznamenávají do systému a centrálně zpracovávají.  

Uživatelé mají k nejnovějším údajům přístup kdykoli a kdekoli. „Na základě individuálních požadavků 

zákazníka používá systém CESAR automatizované pracovní postupy ke zmapování řady servisních 

případů tak, aby bylo možné rychle realizovat příslušná opatření – ať už ve vyhrazené dílně 

vozového parku, v depu nebo na dálnici,“ vysvětluje Thomas Wolf, šéf mezinárodní obchodní správy 

vozového parku pro EMEA. „Na základě analýzy údajů dodaných do systému ContiFleetReporting 
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můžeme společnosti PEMA nabídnout doporučení, která jí pomohou řidit správu pneumatik pro její 

vozové parky v Německu, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, České republice a Polsku s maximální 

efektivitou.“ 

Continental vyvíjí průkopnické technologie a služby pro udržitelnou a propojenou mobilitu lidí a jejich zboží. 
Tato technologická společnost, založená v roce 1871, nabízí bezpečná, efektivní, inteligentní a cenově 
dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. V roce 2018 společnost Continental realizovala 
prodeje za 44,4 miliard eur a v současné době zaměstnává více než 245 000 lidí v 60 zemích a trzích. 

Divize Pneumatiky má 24 výrobních a vývojářských poboček po celém světě. Jako jeden z předních 
výrobců pneumatik s přibližně 56 000 zaměstnanci vykázala divize v roce 2018 tržby ve výši 11,4 miliardy 
eur. Společnost Continental se řadí k technologickým vůdcům v oblasti výroby pneumatik a nabízí široký 
sortiment produktů pro osobní automobily, užitková vozidla a dvoukolová vozidla. Díky nepřetržitým 
investicím do výzkumu a vývoje společnost Continental významně přispívá k bezpečné, nákladově efektivní 
a ekologicky efektivní mobilitě. Portfolio divize pneumatik zahrnuje služby pro obchod s pneumatikami a pro 
aplikace v oblasti vozového parku, stejně jako digitální systémy řízení pro pneumatiky užitkových vozidel. 
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Tire Division 
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Tato tisková zpráva je k dispozici v následujících jazycích: němčina, angličtina 
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