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Mercedes-Benz | Uptime 3

Služba Mercedes-Benz Uptime je nedílnou součástí 
servisních smluv Mercedes-Benz Complete a Mercedes-Benz 
Select, pokud jsou splněny technické předpoklady. 
Všechny ostatní servisní smlouvy lze doplnit službou Uptime. 
Alternativně je služba Uptime k dispozici i jako samostatná 
smlouva.  

Díky optimální kombinaci inteligentního zesíťování vozidel 
a servisní smlouvy Mercedes-Benz můžete službu využít 
v mnoha způsoby.

Co nabízí Uptime?

1.1. Hlášení vozidla

•  Ve vozidle se řada systémů vozidel kontroluje pomocí 
snímačů

•  Řídicí jednotka Truck Data Center, integrovaná do vozidla, 
automaticky vyhodnocuje a interpretuje data  

•  Služba Uptime rozpoznává kritické stavy v reálném čase 
a převádí je do formulovaných doporučení k jednání na 
základě následujících informací:
– Možná příčina závady
– Očekávatelná reakce vozidla
– Nezbytná opatření k nápravě

Podle naléhavosti rozpoznaných stavů systém rozlišuje 
tři kategorie:

Zabránění předvídatelným odstávkám vozidel
•  Naléhavá potřeba opravy/údržby nákladního vozidla
•  Doporučení: Urychleně navštivte servisního partnera na 

své plánované trase a zajistěte potřebnou opravu
•  Při nerespektování: Porucha velmi pravděpodobná

Efektivní management oprav a údržby
•  Zjištěná potřeba opravy/údržby nákladního vozidla
•  Potřebné provedení úkonu servisním partnerem
•  Při nerespektování: Narušení funkčnosti Vašeho vozidla 

Podpora oprav prováděných zákazníky v reálném čase
•  Nezbytná potřeba údržby nákladního vozidla nebo 

připojeného přívěsu/návěsu
•  Vlastní opravárenská práce je možná a doporučuje se
•  Při nerespektování: Narušení jízdní bezpečnosti a možné 

následné škody 

1. Přehled 
Mercedes-Benz Uptime (následně „Uptime“) představuje inteligentní systém, 
který zesíťuje zákazníka, vozidlo a servis Mercedes-Benz.

Když Uptime identifikuje potřebu opravy, pomůžeme zákazníkům s optimálním 
řešením pro maximální disponibilitu vozidla a zákazníkův komfort.

Obsah
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Zabránění předvídatelným odstávkám vozidel  

Průběh:
•  Služba Uptime hlásí naléhavou potřebu opravy/údržby do 

centra Customer Assistance Center (CAC) v reálném čase
•  CAC se v daném případě telefonicky obrátí na kontaktní 

osobu ve Vaši společnosti a projedná nezbytnou potřebu 
opravy/údržby

•  CAC v této souvislosti nabídne opravu v nejbližším 
možném termínu u servisního partnera, který se nachází 
na plánované trase jízdy

•  V případě souhlasu CAC informuje vybraného servisního 
partnera, aby se na Vaše vozidlo optimálně připravil 
(podrobné informace o škodě, doba přípravy k plánování 
kapacit na opravu a popř. pořízení náhradních dílů)

•  Následně sdělíte řidiči údaje vybraného servisního 
partnera a sjednaný termín

•  Jakmile je vozidlo u servisního partnera, oprava může být 
provedena bez jakékoli časové ztráty

Výhody:
 V případě potřeby je možné dokončit plánovanou trasu
 Vyloučí se odstávky vozidel
 Popřípadě odpadají náklady na odtažení
 Menší stres související s organizací
 Minimalizovaná doba nečinnosti u servisního partnera

Zákaznický portál:  
Proces se detailně zobrazí jako aktuální hlášení. 

V případě, že byla sjednána oprava mezi Vámi a 
centrem CAC, proces je přesunut do rubriky „Historie“. 
To platí také v případě, že opravu zajistíte samostatně.

Pokud jste nebyli dostupní po telefonu, Vaše kontaktní 
osoba pro daný případ o tom bude informována 
e-mailem. Postup je v takovém případě rovněž přesunut 
do rubriky „Historie“. 

Obsah
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Průběh:
•  Služba Uptime hlásí potřebu opravy/údržby příslušnému 

servisnímu partnerovi Uptime v reálném čase
•  Servisní partner s Vámi včas a proaktivně sjedná 

vyhovující termín pro návštěvu servisu 
•  Termín se dohodne s kontaktní osobou pro daný případ ve 

Vaši společnosti e-mailem nebo telefonicky
•  Další nutné pracovní úkony je možné spojit s aktuální 

potřebou opravy/údržby
•  Pokud kontaktní osoba případu ve Vaší společnosti vyjádří 

souhlas, oprava/údržba bude provedena u servisního 
partnera ve sjednaném termínu

Výhody:
  Servisní partner naváže kontakt proaktivním způsobem
  Plánování termínu proběhne podle vlastních potřeb  
  Je možné sloučení s dalšími pracovními úkony
  Snížená administrativní náročnost
  Minimalizace dob nečinnosti u servisního partnera
  Optimálně opravená/servisovaná vozidla

Efektivní management oprav a údržby

Zákaznický portál:  
Celý proces bude podrobně zobrazen jako aktuální 
hlášení v zákaznickém portálu až do konce návštěvy 
servisu nebo do stornování ze strany Vašeho servisního 
partnera zajišťujícího péči o vozidlo. Postup je následně 
přesunut do rubriky „Historie“.

ObsahObsah
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Zákaznický portál: 
Proces se nejprve zobrazí jako aktuální hlášení. 
Teprve poté, co jste proces potvrdili jako „Vyřešený“, 
je proces přesunut do rubriky „Historie“. Pokud 
provedenou nápravu nepotvrdíte, případ bude po sedmi 
dnech automaticky přesunut do rubriky „Historie“. 
Neprovedené opravárenské práce mají za následek 
opětné hlášení po pěti až osmi dnech, pokud je 
opravná práce/náprava stále nutná.

Podpora při opravách prováděných zákazníky v reálném čase 

Průběh (aktivity vozového parku):
•  Služba Uptime rozpozná nezbytnou potřebu údržby 

nákladního vozidla nebo připojeného přívěsu/návěsu
•  Kontaktní osoba případu Vaši společnosti je o procesu 

informována e-mailem v reálném čase
•  Podrobné informace o procesu jsou současně zobrazeny 

v zákaznickém portálu
•  Opravárenské práce zajistíte samostatně, což potvrdíte 

v zákaznickém portálu

Průběh (informace o vozovém parku):
•  Služba Uptime rozpozná kritický stav vozidla, který Váš 

přepravní úkol přímo nikterak neomezuje
•  Podrobné informace o procesu jsou zobrazeny v 

zákaznickém portálu v reálném čase
•  Vyřešení opravy můžete zajistit samostatně a potvrdit to 

v zákaznickém portálu
•  Kontaktní osoba případu Vaši společnosti není o procesu 

informována e-mailem

Vaše výhody: 
  Proaktivní informace (aktivita vozového parku) s 
konkrétními doporučeními k jednání
  Samostatná opravárenská práce nebo náprava šetří 
čas i peníze 
  Je zabráněno následným škodám v důsledku jinak 
ignorovaných nebo neznámých kritických stavů
  Celkově jsou sníženy návštěvy servisů a tím i doby 
nečinnosti

Obsah
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Pozor:  
Mercedes-Benz popíše technická fakta a rozdělí je do 
kategorií servisních úkonů. Přitom zohledňujeme zpětné 
vazby od zákazníka i servisního centra a poznatky z 
dálkového monitorování. Díky tomu může Mercedes-Benz 
trvale vylepšovat nebo rozšiřovat kontrolované komponenty 
vozidla nebo je v případě potřeby upravit.

Důležité upozornění:
Uptime nekontroluje – z důvodu technických omezení 
– všechny díly a stavy vozidla. Mercedes-Benz trvale 
pokračuje ve vývoji systému, takže jsou do něj 
průběžně začleňovány další komponenty, technická 
fakta a pravidla.
Přesto nemůže použití systému Uptime garantovat, že 
již nedojde k poruchám nebo nepředvídatelným, 
náhlým opravám. 

ObsahObsah
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V zákaznickém portálu se zobrazují důležité údaje o vozidle, 
provozní a stavová data. Data jsou pravidelně a cyklicky 
aktualizována.

Rozsah informací:
•  Údaje o vozidle, např. počet ujetých kilometrů
•  Provozní kapaliny, hladiny kapalin
• Stav žárovek a vzduchových filtrů
•  Opotřebení brzd, tlaky v pneumatikách
•  Termíny servisních úkonů

1.2.  Zobrazení provozních a stavových dat i termínů servisních úkonů

Aktuálně:  
Provozní/stavová data nejsou v zákaznickém portálu 
zobrazována v reálném čase. Aktualizace probíhá 
cyklicky, v pravidelných intervalech. 
Změna stavů (např. výměna žárovek, doplnění kapalin) 
se v zákaznickém portálu nezobrazí ihned, ale až spolu 
s další aktualizací dat.

Obsah
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2.1. Technika

Uptime vytváří z jednotlivých chybových kódů a jejich 
kombinací z měřených hodnot CAN a dalších vstupních 
veličin komplexní pravidla. Systém přitom reaguje na závady, 
které je možné detekovat přímo pomocí snímačů nebo 
algoritmů. Závady čistě mechanických dílů dokáže Uptime 
rozpoznat jen omezeně.

2.2. Kontrolované systémy

Služba Uptime kontroluje tyto systémy vozidla:
•  Hnací ústrojí
•  Osvětlení
•  Vzduchotlaké zařízení
•  Pneumatiky a kola 
•  Systém údržby
•  Zákonný rozsah kontrol

Pro vygenerování doporučení k jednání se vyhodnocují 
následující události nebo jejich kombinace (nezávisle na 
systémech vozidla):
•  Odchylky od požadovaných hodnot: Podkročení nebo 

překročení mezních hodnot u náplní, např. u chladicí 
kapaliny, motorového oleje, plnicího tlaku nebo tlaku oleje

•  Porucha funkce systémů: Chybové kódy, které ukazují na 
odchylky požadovaných funkcí, mj. Chyba časové kontroly 
u válce, míra recirkulace výfukových plynů příliš malá nebo 
vynechávání spalování

•  Závady dílů: Např. porucha funkce směrového světla, zkrat 
nebo přerušení v kabelovém svazku

•  Nevěrohodné měřené hodnoty: snímač otáček nebo 
brzdný tlak, nerovnoměrné opotřebení brzd na nápravě

•  Je dosaženo mezí opotřebení nebo nastal termín 
předepsaných servisních úkonů: mj. nastal termín údržby 
motoru, nastal termín „pravidelné údržby“

Přívěs/návěs:
U připojené, tažené jednotky Uptime detekuje výhradně 
kritické stavy servisní kategorie podpora opravárenských 
opatření v reálném čase.  
K tomu musí technické konstrukční provedení přívěsu nebo 
návěsu splňovat normu ISO 11992. U aktuálních modelů je 
tento požadavek obvykle splněn. Zaznamenání kritických 
stavů navíc závisí na technickém vybavení.

Služba Uptime u přívěsů a návěsů kontroluje následující 
součásti:
•  Brzdy (opotřebení)  
•  Těsnost okruhu stlačeného vzduchu přípojného vozidla
•  Závady na brzdovém systému přípojného vozidla (varování)
•  Pneumatiky a ventily (netěsnosti)
•  Tlak vzduchu v pneumatikách a snímače tlaku vzduchu v 

pneumatikách

2. Funkce
Díky inteligentně propojeným snímačům ve vozidle rozpozná služba Uptime 
události, které pravděpodobně způsobí omezení provozuschopnosti vozidla.

Důležité upozornění:   
Ne každá závada/chyba ve vozidle vede nevyhnutelně k 
hlášení Uptime Vám nebo servisnímu partnerovi, který 
zajišťuje péči o vozidlo. Služba Uptime proto nezbavuje 
řidiče odpovědnosti sledovat hlášení v displeji vozidla  
a provádět povinné kontroly (např. kontrola vozidla 
před vyjetím).

Pro servisní kategorie „Efektivní management oprav 
a údržby“ a „Zabránění předvídatelným odstávkám 
vozidel“ neexistují aktuálně žádná pravidla pro 
připojené přívěsy/návěsy. 

ObsahObsah
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3.1. Zákaznický portál Uptime

Na zákaznický portál můžete přejít pomocí následujícího 
odkazu: 
www.uptime.mercedes-benz.com/#/cs_CZ/login
Při přihlášení se zadává název vozového parku, uživatelské 
jméno a heslo.

Funkce:  
•  Zadání kontaktních osob případů včetně kontaktních údajů 

(telefonní číslo, e-mailová adresa, časy dostupnosti) pro 
celý vozový park nebo pro jednotlivé vozidlo/skupinu 
vozidel

•  Založení servisních partnerů zajišťujících péči o službu 
Uptime pro celý vozový park nebo pro jednotlivé vozidlo/
skupinu vozidel

•  Zobrazení podrobných informací k případům aktuálních 
hlášení vozidla ve všech servisních kategoriích

•  Možnost potvrzení již provedených opravárenských prací 
(aktivity vozového parku) a vymazání stavů (informace o 
vozovém parku)

•  Přehled o aktuálních provozních/stavových datech a 
termínech servisních úkonů u každého vozidla

•  Individuální pojmenování vozidel (např. přiřazení registrační 
značky vozidla, interního názvu vozidla 

•  Zakládání uživatelů

 

Uživatelé s oprávněním Customer Admin mohou 
provádět změny dat:  
•  Zadávání kontaktních osob případů
•  Servisní partner zajišťující péči o službu Uptime
•  Potvrzení provedených opravárenských prací
•  Pojmenování vozidel
•  Tvorba skupin vozidel
 
Uživatelé s oprávněním Uptime mají pouze právo čtení.    

Podrobný návod k ovládání zákaznického portálu Uptime 
nabízí video tutoriál:
https://www.uptime-info.mercedes-benz.com/cs/
experience/#start_demo
 

3. Zákaznické portály
Pro přehled o aktuálním provozním stavu vozidel a detailní náhled hlášení vozidel 
máte k dispozici zákaznický portál.

Doporučujeme změnit obdržené heslo po prvním 
přihlášení a založit další uživatele ve společnosti, 
kteří disponují právy administrátora Customer Admin. 
Tito uživatelé mohou následně zakládat, měnit nebo 
deaktivovat další uživatele. 

Obsah
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3.2. Fleetboard Cockpit

Fleetboard Cockpit obsahuje všechny informace týkající 
se služby Uptime pro Vaše vozidla. Kromě toho jsou zde 
zobrazeny Vaše služby Fleetboard pro předmětná vozidla. To 
znamená, že s těmito údaji můžete pracovat v rámci jediného 
systému.
Přihlásit se musíte pomocí přístupových údajů: Název 
vozového parku, uživatelské jméno a heslo.

Funkce:  
•  Zadání kontaktní osoby případu Vaši společnosti včetně 

kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa, časy 
dostupnosti) pro celý vozový park nebo pro jednotlivé 
vozidlo/skupinu vozidel

•  Založení servisních partnerů zajišťujících péči o službu 
Uptime pro celý vozový park nebo pro jednotlivé vozidlo/
skupinu vozidel

•  Zobrazení podrobných informací k případům aktuálních 
hlášení vozidla ve všech servisních kategoriích

•  Možnost potvrzení již provedených opravárenských prací 
(aktivity vozového parku) a vymazání stavů (informace o 
vozovém parku)

•  Přehled o aktuálních provozních/stavových datech a 
termínech servisních úkonů u každého vozidla

•  Individuální pojmenování vozidel (např. přiřazení registrační 
značky vozidla, interního názvu vozidla)   

•  Zakládání uživatelů
•  Přehled o všech ostatních službách Fleetboard
 

 
Informace k používání Fleetboard Cockpitu najdete pod tímto 
odkazem:

http://www.fleetboard.com/portal/static/help/fbclient/
en_EN/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na svého správce 
Fleetboard.

Doporučujeme změnit obdržené heslo po prvním 
přihlášení a založit další uživatele ve společnosti, 
kteří disponují právy administrátora Customer Admin. 
Tito uživatelé mohou následně zakládat, měnit nebo 
deaktivovat další uživatele.

ObsahObsah
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4.1.  Kontaktní osoba případu

Kontaktní osobu případu je možné určit pro celý vozový park 
nebo pro jednotlivé vozidlo. Nezbytné je uvedení telefonního 
čísla, e-mailové adresy a údajů o dosažitelnosti. V zásadě je 
možné určit více kontaktních osob případů.      

Úkoly:
•  Je e-mailem informován o zjištěných opravárenských 

pracích (aktivity vozového parku). V případě uložení více 
kontaktních osob případů pro vozidlo obdrží všechny tyto 
osoby informace o nezbytných opravárenských v případě 
daného vozidla

•  Je servisním partnerem zajišťujícím péči o vozidlo e-mailem 
nebo telefonicky kontaktován ohledně potřeby opravy/ 
údržby k danému vozidlu a rozhoduje o přijetí návrhu 
opravy resp. termínu návštěvy servisu

•  Je centrem CAC telefonicky kontaktován ohledně nutné 
potřeby opravy a rozhoduje o urychlené opravě u společně 
vybraného servisního partnera

4. Součinnost
Pro zajištění plné funkčnosti služby Uptime potřebujeme Vaši spolupráci.

Kontaktní osoba případu je v zákaznickém portálu 
označena jako standardní kontakt. Jsou-li do vozového 
parku přidána další vozidla se službou Uptime, přiřadí 
se tento standardní kontakt automaticky těmto novým 
vozidlům. Pokud se kontaktní osoby případů nezmění, 
stačí je uložit jen jednou.

ObsahObsah
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 4.2.  Servisní partner zajišťující péči o vozidlo

Příslušný servisní partner se musí přiřadit pro celý vozový 
park nebo na každé vozidlo/skupinu vozidel prostřednictvím 
menu v zákaznickém portálu. Změna je kdykoli možná.  
K výběru jsou k dispozici všichni servisní partneři v Evropě, 
kteří se smluvně zavázali k provádění úkonů v rámci služby 
Uptime.
 
Úkoly:
•  Přijímá potřeby opravy/údržby vygenerované z vozidla a 

proaktivně kontaktuje kontaktní osobu případu, aby s ní 
sjednal termín návštěvy servisu 

•  Provádí potřebnou opravu/údržbu
•  Deleguje potřebu opravy/údržby na jiného servisního 

partnera, pokud se vozidlo nachází mimo spádovou oblast

Servisní partner zajišťující péči o vozidlo je v 
zákaznickém portálu označen jako standardní kontakt. 
Jsou-li do vozového parku přidána další vozidla se 
službou Uptime, přiřadí se tento standardní kontakt 
automaticky těmto novým vozidlům. Pokud se servisní 
partner zajišťující péči o vozidlo nezmění, stačí ho 
uložit jen jednou.

4.3.  Telefonická dosažitelnost

Zajistěte prosím telefonickou dosažitelnost Vámi uložené 
kontaktní osoby případu.

To platí jak pro případy servisní kategorie „Zabránění 
předvídatelným odstávkám vozidel“, u kterých provádí 
centrum CAC telefonické kontaktování, tak pro případy 
servisní kategorie „Efektivní řešení údržby a oprav“, u kterých 
může dojít k telefonátu od servisního partnera zajišťujícího 
péči o vozidlo.

4.4.  Dodržování doporučení k jednání

Měli byste provádět hlášené potřeby oprav a údržby, 
aby nedošlo k ohrožení jízdní bezpečnosti vozidla a tím 
přepravního úkolu. 

Obsah
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5.1. Pojmenování vozidel  

Vozidlům zobrazovaným v zákaznickém portálu můžete 
kromě identifikačního čísla vozidla přiřadit také příslušnou 
registrační značku a popř. vlastní název vozidla

Tyto údaje jsou uvedeny v e-mailech a nabídkách k opravě, 
které obdržíte ke zjištěným potřebám opravy/údržby.        

Výhody:  
  Lepší přehlednost v zákaznickém portálu
  Rychlejší přiřazování e-mailů
  Rychlejší přiřazování nabídek k opravě

 

5.2. Vytvoření skupin vozidel   

V případě větších vozových parků můžete svá vozidla rozdělit 
do různých skupin vozidel. Názvy skupin vozidel jsou volně 
volitelné. V případě, že se vozidla nacházejí na více místech, 
doporučujeme vytvořit různé skupiny vozidel.    

Výhody:  
  Lepší přehlednost v zákaznickém portálu
  Kontaktní osoba případu pro každou skupinu vozidel  
je možná
  Servisní partner zajišťující péči o vozidlo pro každou 
skupinu vozidel je možný

5. Doporučení
Aby se každodenní práce se službou Uptime ještě zjednodušila a byla přehlednější, 
doporučujeme vám následující body:

ObsahObsah
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6.1. Technická aktivace  

Ještě před převzetím vozidla je software služby Uptime 
nahrán do vozidla. To probíhá automaticky. V tomto ohledu 
není Vaše aktivita zpravidla nutná.  

Pro každé vozidlo s aktivovanou službou Uptime pošleme 
hlavní osobě odpovídající za službu Uptime Ve Vaši 
společnosti e-mailem potvrzení.

Vozidla jsou vedena pod určitým vozovým parkem a po 
technické aktivaci jsou zobrazena v zákaznickém portálu s 
identifikačním číslem vozidla.

Ve výjimečných případech se může stát, že systém Uptime není 
možné aktivovat. V tomto případě Vám zašleme
e-mail s prosbou, abyste nám sdělili časové okno, ve kterém 
se vozidlo používá. V tomto časovém okně opět iniciujeme 
technickou aktivaci. Vozidla je možné během této doby používat 
bez omezení.

6. Uvedení do provozu
Technická aktivace a přihlašovací údaje pro zákaznický portál jsou nutné k 
zajištění ničím nerušené práce se službou Uptime.

Po technické aktivaci trvá několik dnů, než je možné 
interpretovat první data z vozidla. To platí jak pro zobrazení 
provozních/stavových dat, termíny servisních úkonů 
v zákaznickém portálu i pro generování doporučení k 
jednání při rozpoznání potřeb oprav a údržby

Obsah
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6.2. Přihlašovací údaje

K prvnímu vozidlu ve vozovém parku se službou Uptime 
obdrží hlavní kontaktní osoba Vaší společnosti zaznamenaná 
při uzavření servisní smlouvy původní přihlašovací údaje. 

•  Název vozového parku (dopisem nebo e-mailem)
•  Uživatelské jméno (e-mailem)
•  Výchozí heslo (e-mailem)

Odeslání probíhá krátce před technickou aktivací prvního 
vozidla v tomto vozovém parku se službou Uptime. 

Přístupové údaje nejsou k dispozici:  
Nejprve zkontrolujte, zda jiný uživatel s právy Customer 
Admin Vaši společnosti nedisponuje přihlašovacími údaji. 
Tento uživatel by mohl v případě potřeby založit další 
uživatele. 
Pokud tomu tak není, obraťte se ohledně zaslání nových 
přihlašovacích údajů na technickou podporu (kontakt viz 
stránka 19).

Pokud služby Fleetboard již používáte, neobdržíte 
zvláštní přístupové údaje a můžete se přihlásit se svými 
přístupovými údaji pro Fleetboard Cockpit. Přístupové 
údaje pak platí i pro zákaznický portál Uptime.

ObsahObsah
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7. Správa dat
Každý systém může být pouze tak dobrý, jak jsou kvalitní jeho data. Aby bylo 
možné plně využívat výkon systému Uptime, je potřeba neustále udržovat data 
aktuální.   

7.1. Osoba odpovědná za systém Uptime  

Kontaktní údaje osoby odpovědné za službu Uptime se 
zadávají při uzavření servisní smlouvy a obsahují jméno, 
telefonní číslo a e-mailovou adresu. Změny prosím sdělte 
naší zákaznické podpoře (kontakt na str. 19) s uvedením 
názvu vozového parku.

7.2. Název vozového parku

Název vozového parku se skládá buď ze zkráceného označení 
firmy zákazníka, nebo z číselné kombinace. Změna názvu 
vozového parku nebo vymyšlené názvy nejsou bohužel 
možné.

Pokud bylo některé vozidlo aktivováno v nesprávném 
vozovém parku, může zákazník iniciovat jeho přesun do 
správného vozového parku. 
Přesun vozového parku:
www.fleetboard.info/contact/online-support-center

Popis kroků:
1.    „Aktivace/Deaktivace“
2.    Přihlášení pomocí přístupových údajů cílového vozového 

parku
3.    „Oznámit přesun vozového parku/změnu vozového 

parku“
4.    Instalovaný hardware: Palubní počítač Fleetboard
5.    Vybrat druh vozidla
6.    Zvolte MB Uptime, bez služeb Fleetboard
7.    Informace k instalaci digitálního tachografu
8.    Zvolte kartu řidiče DTCO
9.    Zadejte identifikační číslo vozidla Pozor: Identifikace 

hardwaru, uvedení sériového čísla/SIM karty nejsou 
potřeba

10.  Předvyplněné požadované datum aktivace neměňte  
11.  Zadejte název vozidla, úřední registrační značku a 

výrobce/konstrukční řadu
12.  Uložte

Přesun do uvedeného cílového vozového parku byl nařízen. 
Služba Uptime je deaktivována v dosavadním vozovém parku 
a aktivována v novém cílovém vozovém parku. Tento proces 
může trvat několik dní. V této době není služba Uptime k 
dispozici.

Obsah
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8.1. Smlouva | Vozidla   

Službu Uptime si můžete zvolit jako modul ke všem 
Mercedes-Benz servisním smlouvám nebo leasingovým a 
servisním smlouvám nebo jako vlastní servisní smlouvu pro 
nová vozidla. Služba Uptime je k dispozici pro modely Actros, 
Antos a Arocs od data výroby březen 2017 a pro model 
Atego od data výroby leden 2019 a také pro model Econis 
od data výroby květen 2020 a příslušnou servisní smlouvu 
lze uzavřít i pro užitková vozidla, pokud mají instalovanou 
jednotku Truck Data Center.

Když zvolíte službu Uptime jako modul v servisní smlouvě 
nebo leasingové a servisní smlouvě, platí doba platnosti 
servisní smlouvy, příp. leasingové a servisní smlouvy. 
Dodatečné začlenění modulu je možné.  

U samostatné servisní smlouvy má systém Uptime minimální 
dobu platnosti 12 měsíců.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních 
podmínkách, které jsou součástí podkladů servisní smlouvy.

8.2. Technické předpoklady   

Nezbytným předpokladem pro použití systému Uptime je, aby 
ve vozidle byla namontována jednotka Truck Data Center. 
Dodatečná montáž jednotky Truck Data Center pro modely 
Actros, Antos, Arocs od data výroby březen 2017 a Atego 
od data výroby leden 2019 je možná, pokud byla ve výrobě 
instalována příprava pro jednotku Truck Data Center.      

8.3. Geografická platnost

Prodej a používání služby Uptime v plném rozsahu je možné v 
těchto zemích:

8. Platnost
Od roku 2017 nabízíme systém Uptime pro nová vozidla. Trvale pracujeme na
začlenění dalších konstrukčních řad a rozšíření geografické platnosti.
 

Kontakt a informace

Podpora: Tel. +420 225 376 440  
(po-pá 8-18 hodin, so 8-14 hodin)
E-mail: mbuptimesupport@daimler.com
 
Informace o produktu:
www.mercedes-benz.com/uptime

Používání servisní kategorie „Zabránění předvídatelným 
odstávkám vozidel“ je kromě toho možné v následujících 
zemích: 
• Bulharsko
• Estonsko
• Irsko

• Lotyšsko
• Litva

• Slovinko
• Maďarsko

• Belgie
• Brazílie 
• Dánsko
• Německo
• Finsko
• Francie
• Velká Británie

• Itálie
• Lucembursko
• Nizozemsko
• Norsko
• Rakousko
• Polsko
• Portugalsko

• Rumunsko
• Švédsko
• Švýcarsko
• Slovensko
• Španělsko
•Jižní Afrika
• Česká republika

ObsahObsah
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K údajům v tomto katalogu:  
Po redakční uzávěrce tohoto katalogu, 20.03.2020, mohlo dojít u produktu ke změnám. Úpravy konstrukce a tvaru, odchylky v odstínu a změny rozsahu dodávky 
ze strany výrobce zůstávají v dodací lhůtě vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky pro nakupujícího přijatelné při zohlednění zájmů prodejce. Pokud výrobce, 
příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva.
Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny 
technikou tisku. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný stav originálních vozidel. Vzhled originálních vozidel se od těchto 
vyobrazení může lišit. Změny jsou vyhrazeny. Tento katalog může stejně tak obsahovat typy a služby, které v jednotlivých zemích nejsou nabízeny. Tento text je 
publikován mezinárodně. Výroky o legislativních, právních a daňových předpisech a důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo k datu 
redakční uzávěrky tohoto katalogu.
Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledků, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce nákladních 
vozidel Mercedes-Benz.
Informace týkající se Vašeho práva na poskytování informací, na opravu osobních údajů, na podání stížnosti, použití osobních údajů a také o pověřenci pro ochranu 
osobních údajů najdete na adrese www.mercedes-benz-trucks.com.

www.mercedes-benz.com/uptime
Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany, 04/20
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