
Filip Hammer
FleetBoard CZ team Supervisor
+420 737 797 825
filip.hammer@daimler.com 

FLEETBOARD
PŘÍJEM VOZIDLA NA SERVIS



NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁNÍ VOZIDLA

27.4.2022 FleetBoard - Příjem vozidla na servisPage 2

Obecně:

Veškeré provozní závady systému FleetBoard vždy analyzuje primárně oddělení podpory FleetBoard, tzv. FleetBoard support, a to vzdáleně. Pokud 
zákazník FleetBoardu zjistí jakoukoliv závadu či nesrovnalost v běhu systému FleetBoard na svých vozidel, musí primárně kontaktovat oddělení podpory
FleetBoard. Bez předchozí analýzy oddělení podpory FleetBoard nemá elektrikář/diagnostik často šanci závadu najít, natož jí odstranit. Jednotka 
FleetBoard se navíc z velké části administruje jen vzdáleně. Proto až oddělení podpory FleetBoard definuje činnost, kterou je třeba na vozidle s jednotkou 
FleetBoard provést. Tuto informaci předává zákazníkovi emailem s uvedeným číslem ticketu daného případu. Bez ticketu nelze jasně definovat, jaké 
činnosti se budou na vozidle provádět, jaké díly bude třeba objednat a zda jsou aktuálně dostupné. Není ani jasné, zda danou závadu vůbec na 
servise řešit lze.

Pozor na víkendové či večerní termíny!
Dále je velmi důležité si uvědomit, že na některé činnosti je třeba asistence servisní podpory FleetBoard, tzv. Workshop support ve Wörthu (ENG/NJ), a 
proto je třeba i respektovat pracovní dobu tohoto oddělení. Jedná se například vygenerování hesla na reset jednotky FleetBoard či hesla pro online 
parametrizaci při výměně cTP7.mid (kód výbavy J3V). Pro komunikaci pouze v češtině lze využít i českou linku oddělení podpory FleetBoard, která 
potřebné informace z Workshop supportu zajistí. Vždy je nutné znát VIN a SW verzi STAR diagnostiky, kterou se bude činnost provádět. Platnost 
vygenerovaných hesel je 3 dny. Je dobré tedy toto ve spolupráci s elektrikářem/diagnostikem připravit dopředu. Vyhnete se tak situaci, kdy nelze činnost 
bez těchto hesel dokončit.

Pokud zákazníka procesem správně provedeme, značně tak ušetříme čas elektrikáře/diagnostika a předejdeme zbytečné nespokojenosti zákazníka v 
případech, kdy mu servis s FleetBoardem nepomohl, protože ani nemohl. Současně se vyhneme zbytečnému stání vozidel zákazníka na servisu.
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Postup při objednávání:

- požádejte zákazníka o přeposlání emailu z oddělení podpory FleetBoard s číslem ticketu, ve kterém je specifikována objednávaná činnost s uvedením 
konkrétního VIN

- pokud zákazník ticket nemá, odkažte ho, prosím, nejdříve na oddělení podpory FleetBoard +420 225 376 440, kde závadu musí nahlásit

- doporučuji zkontrolovat dostupnost potřebných dílů (pracovní postupy včetně čísel potřebných dílů jsou dostupné standardně ve WISu)

- v případě objednání servisu systému FleetBoard na víkend či večerní hodiny, resp. mimo pracovní dobu oddělení Workshop support (viz. strana 4), 
je nutná konzultace plánované činnosti minimálně s českou linkou oddělení podpory v pracovní dny od 8 do 17 hodin s uvedením VIN vozidla
a SW verze STAR diagnostiky, která se bude u činnosti používat. Zeptejte se, zda není k uvedené činnosti na daném vozidle potřeba výše uvedené 
heslo. Platnost vygenerovaných hesel je 3 dny.

- Pozor, v případě přestavby jednotky TP5 (kód výbavy J3J) na cTP6.DIN (kód výbavy J3T) je pro tuto činnost nutná i servisní karta do tachografu!

- v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte oddělení podpory FleetBoard, případně oddělení FleetBoard MBTCZ

Výjimky:

- domontáž jednotky FleetBoard či jejích součástí do vozidla, které jednotku FleetBoard nemá
- dokončení již otevřené zakázky či její reklamace
- činnost předem dohodnutá s oddělením FleetBoard MBTCZ



KONTAKTY
Oddělení zákaznické podpory FleetBoard:

+420 225 376 440

Komunikace ČESKY

V případě zpětného volání, volají čeští operátoři z řeckého telefonního čísla +30 21 1016 9902

Pracovní doba:
Pondělí - pátek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 14:00

https://www.fleetboard.cz/sluzby-kontakty/support/#/

Oddělení servisní podpory FleetBoard:

+49 7271 981818

Komunikace pouze v ANGLICKY či NĚMECKY

Pracovní doba:
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 13:00
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KONTAKTY
Oddělení FleetBoard MBTCZ:

Filip Hammer
Supervisor of FleetBoard Czech Republic
+420 737 797 825
filip.hammer@daimler.com

Vojtěch Šotola
FleetBoard Key Account Manager
+420 737 797 796
vojtech.sotola@daimler.com

https://www.fleetboard.cz/sluzby-kontakty/prodejni-kontakty/#/

27.4.2022 FleetBoard - Příjem vozidla na servisPage 5

mailto:filip.hammer@daimler.com
https://www.fleetboard.cz/sluzby-kontakty/prodejni-kontakty/#/

