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TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU 
a další směřování společnosti  
n JUDr. Katarína Dudičová, zastupující CEO

Náš příběh se začal psát v roce 2005. Začali ho psát lidé, kteří měli sen. Sen,  
být největším poskytovatelem GPS služeb na slovenském trhu. Byla to tehdy 
velká ambice, teprve ve vznikajícím trhu monitoringu vozidel. Prorazit v IT 
segmentu je pro každého nového hráče velká výzva. Nezbytností bylo na trh 
přinést něco nového a následně sledovat aktuální světové trendy. Během prvních 
let jsme si prošli snad vším. Nadšením, poznáním, ale i zklamáním. Stále jsme se 
však drželi jednoho cíle, dát zákazníkům to, v čem jsme my viděli budoucnost.

Své “novum” jsme postavili na striktní orientaci 
na zákazníka. Vždy jsme se dívali na náš přínos 
v oblasti telematických služeb z pohledu kon-
cového uživatele. Zajímalo nás, kdo, kdy a jak 
využívá dané technologie, a jak je udělat co nej-
více jednoduché, a tím i atraktivnější pro denní 
používání. Zákazník Vám dá vždy zpětnou vaz-
bu a my jsme za ni byli vždy vděční.
Portfolio našich spokojených zákazníků po-
stupně každým rokem rostlo a my jsme věděli, 
že věci děláme dobře. Chtěli jsme, aby naši zá-
kazníci vnímali značku “Commander” přes ino-
vace, spolehlivost a progresivní přístup. A mys-
líme, že se nám to podařilo.
Podařilo se nám to díky všem zaměstnancům 
našeho podniku, protože skutečným tajem-
stvím úspěchu značky „Commander” jsou spo-
kojení a kvalitní zaměstnanci, kteří jdou ruku 
v ruce s našimi moderními technologiemi a po-
skytováním profesionálních služeb.

Dnes se může společnost Commander Servi-
ces s.r.o. pochlubit 14-letou historií, s podílem 
na trhu na úrovni 30%, se zákaznickou bází přes 
7.500 spokojených zákazníků a 40.000 vozidly 
v našem vlastním systému, o který se nepřetrži-
tě staráme. Prošli jsme si bohatým vývojem od 
orientace na menší podniky až po náročné velké 
zákazníky a firmy s velkými vozovými parky.

Od roku 2018 jsme se navíc stali 100% dceři-
nou společností PosAm, spol. s r.o., čímž jsme 
získali do svého týmu silného hráče. Podařilo 
se nám ještě více posílit pozici lídra na trhu. 
Rovněž díky členství ve skupině Deutsche  
Telekom Group dokážeme využívat spojení 
specifických znalostí, know-how, ale zejména 
přinášet stále větší užitek pro naše zákazníky 
a  díky podpoře strategického partnera se při-
pravovat na zahraniční expanzi.
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Pro koho není vhodná/é GPS
n Ing. Michal Goč, vedoucí obchodního oddělení pobočky Žilina

Nedávno jsem dostal otázku, pro koho je vlastně GPS monitoring vhodný.

V první chvíli jsem si řekl, že to je naprosto jednoduchá otázka. Zamyslel jsem se  
a přišla delší odmlka ... Po delším uvažování mě napadla jasná odpověď.

GPS monitoring je naprosto pro každého!
Absolvoval jsem stovky setkání u zákazníků, kde jsem slyšel: “Já nepotřebuji  
monitoring, já nekontroluji zaměstnance, já nemám vozidla ...”. Výsledkem těchto  
setkání jsou nové řešení, proto monitorujeme lodě, vlaky, kontejnery, sněžné skútry,  
vrtulníky, vysokozdvižné plošiny a dokonce i vysavače.
Moje rada je: Setkejme se a vždy najdeme společné řešení pro každého zákazníka.

A jak vidíme  
BUDOUCNOST?

Abychom se mohli i za dalších 14 let pochlubit úspěšnou společ-
ností a prvenstvím na trhu, museli jsme na strategické úrovni na-
hradit několik klasických paradigmat strategického řízení novými 
paradigmaty a udělat si “výlet” do budoucnosti. Abychom se umě-
li lépe připravit na všechny příležitosti, ale i hrozby, které na nás 
v budoucnu čekají, změny, které nám do běžného života přinesla 
4. průmyslová revoluce, vnímáme na každém kroku.
Žádný podnik není vůči budoucnosti odolný. A i když děláte všech-
no správně, někdy se stane, že společnost musí najít nový směr.
Tím naším je výhled a vize budoucnosti. Neomezovat se jen na 
současné potřeby zákazníků, ale zaměřit se i na vývoj produktů 
a služeb, které bezkonkurenčně uspokojí i ty potřeby, o kterých se 
Vám ještě “ani nesní”. O kterých zatím ani netušíte, že by někdo 
i tyto zatím neuspokojené “spící” potřeby ,mohl uspokojit.

Základem budoucnosti společnosti Commander Services je při-
nášet praktické a kreativní IT řešení v oblasti GPS služeb. Dodat 
Vám jako naším nebo budoucím zákazníků, jedinečné a unikátní 
řešení, které Vám přinese velké časové a finanční úspory. Chce-
me, aby naši zákazníci, díky využívání našich služeb, byly efektiv-
nější, případně konkurenceschopnější na trhu.
Velký potenciál vidíme i v B2C segmentu, kam stejně tak přinese-
me širokou paletu nových možností. Už počátkem roku 2020 Vám 
představíme něco, co tu ještě nebylo a ukážeme se tam, kde jsme 
ještě nebyli.
A proto, věříme, že Vy, jako naši zákazníci, budete nadále 
oceňovat kvalitu našich zařízení, kvalitního prodejního 
a poprodejního servisu a budete se na nás častěji obracet,  
jako na odborníky v oblasti GPS služeb. Váš tým „Commander”
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Stahování dat 
z tachografu
n	Ing. Jan Saltzer, školitel

Stahování dat z tachografu  
je služba, která má  
naše zákazníky zbavit 
manuálního stahování  
dat z tachografu.

Stahování DDD  
souborů z 2 typů  
nejrozšířenějších  
tachografů  
realizujeme přes  
GPS-jednotky FMB 640.
Naši zákazníci mají možnost  
kontroly stažených souborů přes  
webovou stránku Tachoweb.

BENEFITY PRO NAŠE 
ZÁKAZNÍKY:

n žádné starosti s evidencí  
tachografů, údajů z vozidel  
a karet řidičů

n žádné ukládání, třídění, příp. další 
manipulace se staženými daty

n úspora času při hledání a práci  
s takovými údaji

n vysoký uživatelský komfort  
– zákazníkovi stačí počkat,  
dokud se tyto údaje  
automaticky nestáhnou

n zamezení a předcházení finančním 
ztrátám na pokutách při nedodržení 
povinného stahování dat

n zvýšení pracovní disciplíny  
řidičů a jejich efektivity.

AUTOPŮJČOVNA
n	Igor Novák, obchodní zástupce pobočky Košice

Naše společnost přichází na trh s novou  
verzí softwaru Autopůjčovna, jako  
rezervační systém a systém žádanek  
pro správu vozového parku (referentských  
vozidel, poolových vozidel a půjčoven).

Je to doplňkový produkt k GPS monitoringu vozidel a je určen 
především pro společnosti, kde se využívají referentská vozi-
dla, tedy zaměstnanci se na vozidlech střídají a potřebují si je 
rezervovat předem. Tento modul našeho systému byl vyvinut 
zejména pro městské úřady, banky, pojišťovny a společnosti, 
které mají daleko větší počet řidičů - referentů, než vozidel a tu-
díž se o tato vozidla dělí.
Rezervační systém Autopůjčovna umožňuje komplexní správu 
vozového parku, referentských vozidel, včetně s tím spojené 
administrativy – podávání a schvalování žádostí (žádanek) na 
pracovní cestu, přiřazování vozidel a jejich rezervaci, jakož i je-
jich další sledování, vyhodnocování atd.
Po zadání žádanky dostává nadřízený notifikaci na email 
a  také po schválení žádanky je emailem informován žadatel. 
Prostřednictvím kalendáře a reportů poskytuje přehled o stavu 
zpracovávaných žádostí a vytíženosti referentských vozidel. 
Systém poskytuje možnost editace a následného tisku dokla-
dů. Autopůjčovnu lze propojit se systémem GPS sledování vo-
zidel Commander Control Car.

Aplikace umožňuje přístup 
na 4 úrovních:
n ZAMĚSTNANEC  

– UŽIVATEL
n VEDOUCÍ ODDĚLENÍ  

– NADŘÍZENÝ
n VEDOUCÍ AUTOPARKU  

– SPRÁVCE
n ADMIN

Systém Autopůjčovna je 
tedy komplexní nástroj, 
který přináší jednoduché 
a efektivní řešení 
referentských, resp. 
poolových vozidel jak pro 
malou, tak i pro velkou 
společnost. V samotné 
podstatě nabízí i možnost 
řešit sdílení aut pro více 
společností vzájemně.

Autopůjčovna je nástroj, 
který si rychle získá 
všechny účastníky.  
Vše je dotažené 
k dokonalosti a hlavním 
záměrem systému je 
jednoduché ovládání  
jejími uživateli.
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Nová aplikace
Commander 
Wood
n  Ing. Michal Goč,  

vedoucí obchodního  
oddělení pobočky Žilina

Vzhledem k tomu,  
že mnozí naši zákazníci  
jezdí pro dřevařské  
společnosti, vytvořili jsme  
pro ně mobilní aplikaci, pomocí 
které dokáží zadávat do systému 
informace týkající se realizace 
jednotlivých jízd v rámci zakázky. 

Aplikace pracuje v systému Android. 
Mobilní aplikace „Commander Wood“ 
umožňuje otvírat a realizovat zakázky  
pro společnosti: 
n Biocel n Mayer Melnhof n Mondi SCP 

Po přihlášení se do aplikace zvolí uživatel 
jednu ze společností, pro které má 
realizovat zakázku. Používání aplikace, 
jako i vytváření přístupů, je bezplatné. Po 
stisknutí symbolu „start“ se spustí časové 
monitorování jízdy. Po stisknutí symbolu 
„stop“ se monitorování jízdy ukončí a data 
se online zaznamenají do systému. 

Jednorázové náklady 3.257,50 CZK
n GPS-jednotka: 1.725 CZK
n montáž: 800 CZK
n aktivace systému: 207,50 CZK
n aktivace SIM-karty: 25 CZK
n mobilní aplikace: 500 CZK

Identifikace  
řidiče
n Milan Bakša, vedoucí obchodního oddělení pobočky Banská Bystrice

Máte vozový park a řidiče, kteří se ve vozidlech střídají?  
Chodí Vám pokuty a nevíte, kdo v té chvíli seděl  
za volantem, protože nikdo z řidičů v té chvíli neřídil?  
Jak se říká: „To ne já, to muzikant ...“.

Máme pro Vás řešení, které navždy  
vyřeší tento problém. A tím je identifikace 
řidiče, ať už přes DALLAS nebo  
RFID přihlašovací čip. Co znamenají  
tyto názvy?
DALLAS čip určitě znáte z vchodů do pa-
neláků, kterým si umíte odemknout dveře.
RFID čip zas mnoho společností používá 
ke vstupu do budovy či v docházkových 
systémech, které pracují na frekvenci 
125  KHz nebo 13,56. Pokud docházkový 
systém ve Vaší společnosti nevyužíváte, 
RFID čip Vám přesto umíme poskytnout, 
abyste se mohli přihlásit jako řidič k dané-
mu vozidlu. Pokud však Vaši zaměstnanci 
již vlastní identifikační kartu, např.: k do-
cházkovému systému, umíme nakonfigu-
rovat i tuto kartu.
Jaké jsou možnosti identifikace  
k oprávnění řídit Vaše motorové  
vozidlo či vysokozdvižný vozík atd.?
Jedna z nich - ta nejzákladnější je, že se do 
vozidla k GPS jednotce domontuje čtečka, 
DALLAS nebo RFID, a pokud se řidič do 
systému ve vozidle nepřihlásí, ve voze mu 
začne po nastartování znít velmi nepříjem-
ný zvuk, který ho přinutí se přihlásit a záro-
veň se k dané jízdě zapíše i jméno řidiče, 
který aktuálně sedí za volantem. V případě, 
že identifikaci máte, je zde možnost nasta-

vení časového intervalu na evidování téhož 
řidiče, aby se řidič nemusel přihlašovat při 
každé jízdě, protože jezdí sám s vozem bě-
hem celého dne. Jméno řidiče se změní až 
po přihlášení dalšího řidiče.
Druhá možnost představuje nastavení urči-
tého intervalu, kdy se po odstavení vozidla 
a uplynutí určitého času řidič automaticky 
odhlásí, a tím pádem se nový řidič musí 
druhý den opět přihlásit.
Třetí možností je způsob dovybavit čtečky 
tak, že pokud řidič nemá oprávnění řídit 
Vaše vozidla, čili jeho čip není zaznamenán 
v systému, vozidlo vůbec nenastartuje. Je 
to zároveň i základní ochrana vozidla proti 
krádeži.
Pokud nechcete domontovat do vozidla 
hardwarovou možnost přihlašování, na-
bízíme možnost přihlašování řidiče i přes 
naši mobilní aplikaci, kde se jednoduše 
při daném vozidle přiřadíte jako řidič a po 
ukončení pracovního dne se z vozidla jen 
odhlásíte.

Jakoukoliv variantu identifikace řidiče 
si vyberete, ať už DALLAS nebo RFID, 
vždy budete mít přehled o tom, kdo a kdy 
seděl za volantem. Zároveň předejdete 
možným nedorozuměním a budetemoci 
posoudit objektivní odpovědnost.



„Commander” posiluje v zemi, kde se zrodil. Pobočka BRNO
n	Ing. Vladimír Dudon, zastupující CEO

PRAHA, BRATISLAVA, KOŠICE, ŽILINA A BÁNSKÁ BYSTRICA.

INFORMAČNÍ BULLETIN  |  MONITOROVÁNÍ VOZIDEL

5HOT-LINE: +421 55 333 33 30  S NÁMI MÁTE VAŠE NÁKLADY POD KONTROLOU A VOZIDLA V BEZPEČÍ

A které město přijde další? 
Nechte se překvapit.  
Naší vizí je být lídrem  
na trhu monitoringu vozidel 
v zemích V4 a víme, že se začíná 
krok za krokem naplňovat.

V takovém pořadí jsme otevírali pobočky a samozřejmě jsme neskončili. Koncem roku 2019 
je na řadě Brno. Velmi důležitý uzel proto, abychom byli pro Vás, naše zákazníky, dostupnější 
a abychom uměli ještě lépe a hlavně rychleji zajistit výjezdy techniků k Vašim vozidlům.  
Aby obchodní oddělení mohlo dodat kvalitní poradenství a péči, dobře poznalo potřeby krásné  
Moravy a to v hlavním městě Moravy. Jsme hrdí na to, že úspěch, na kterém poctivě pracujeme 
více než 14 let můžeme vrátit do země odkud “Commander”, jako monitorovací systém, přišel.

O co vlastně jde? Vozíte zboží pro zákazníka a tato společ-
nost potřebuje mít přehled o tom, kde se jeho zboží nachází, 
či kdy dorazí?
Dané vozidlo je pro tuto společnost viditelné online po celou 
dobu přepravy v našem systému. Zákazníkovi samozřejmě 
poskytnete možnost vidění Vašeho vozidla jen po určitou 
dobu, během které se má zboží dopravit na dané místo. Od 
naložení až po vykládku. Můžete nadefinovat datum i čas 
a po uplynutí tohoto časového úseku se přístup ukončí.
Poskytujeme i možnost vytvoření několika dispečerských 
map v závislosti na Vašich potřebách, např .: podle pracov-
ního zaměření vozidel, zakázek atd. Také je zde možnost 
upravování a mazání vygenerovaných dispečerských map 
a přístupů k nim.
Po vytvoření dispečerské mapy zákazník dostane emailové 
upozornění o zpřístupnění mapy a po kliknutí na odkaz se 
mapa zobrazí.

Díky tomu můžeme udělat opatření ke změně chování řidičů (motivovat 
je nebo sankciovat). Změnou svého chování může totiž řidič předcházet 
krizovým situacím a zásadně ovlivnit opotřebení určitých součástek i spo-
třebu vozidla. Na hodnocení stylu se využívají především údaje z tříosého 
akcelerometru v GPS jednotkách.
Parametry, které se snímají:
n prudký rozjezd, prudké brzdění, nebezpečný průjezd zatáčkou
n překračování otáček a max. povolené rychlosti (volí si zákazník)
n krátkodobé i dlouhodobé hodnocení a statistiky

Po každé jízdě si může uživatel prohlédnout 
vyhodnocení v systému, které je známkováno,  
a následně sledovat i dlouhodobý vývoj 
ekonomiky jízdy za určité zvolené období. 
Výsledná známka vznikne z nasbíraných 
překročených kritických parametrů od 1-10. 
Nejlepší známka je 10 a čím více překročení 
kritických parametrů řidič způsobí, známka se 
snižuje. Systém umožňuje provádět vyhodnocení 
řidiče i při používání několika vozidel.  
Rovněž si může toto všechno odsledovat  
přímo i v mobilní aplikaci.

GOOD DRIVING
n  Andrej Kozelka,  

produktový manažer

Systém Good driving 
slouží k analýze 
stylu jízdy řidičů  
a zároveň ukáže, 
kde se řidič při  
řízení vozidla 
nejčastěji  
dopouští chyb. 

Dispečerská mapa
n Milan Bakša, vedoucí obchodního oddělení  

pobočky Banská Bystrica

Dispečerská mapa je skvělým pomocníkem pro 
každého dopravce, který potřebuje poskytnout 
viditelnost svého vozu pro zákazníka, kterému 
přepravuje nějaké zboží, a který zároveň potřebuje 
vidět, kde se jeho zboží  
nachází.
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Propojitelnost  
aplikace CCC  
s jinými systémy

Proto se snažíme dosáhnout ještě vyšší úrovně 
automatizace, otevřenosti a kompatibility naší apli-
kace. Hlavním nástrojem, který k tomu používáme, 
je tzv. API rozhraní. Pomocí něj, dokážeme velmi 
jednoduše, ale zejména bez nutnosti zásahu lid-
ské ruky, a tedy automaticky, vytáhnout potřebná 
data, která jsou shromažďována a vyhodnocována 
CCC a odeslána jednoduše do virtuálního prostoru, 
odkud jsou také automaticky převzaty jiným systé-
mem, který zákazník používá.

Běžně mají naši zákazníci propojenou naší aplikaci s HR (docház-
kovým) sytémem. Když si někteří zaměstnanci nejdou „pípnout“ 
příchod do práce fyzicky, někde v budově ke čtečce na stěně, ale 
vyrážejí s vozy přímo do terénu, systém jim dokáže v docházce 
zaznamenat čas příchodu i na základě přihlášení do vozidla, při-
čemž zaměstnanec může použít stejnou kartu / čip v budově 
i ve vozidle. Jiné společnosti mají systém nastaven tak, že musí 
přijet s vozidlem na konkrétní místo výkonu práce, které můžeme 
volně označit na mapě. Možností je neomezeně a v tomto přípa-
dě platí, že fantazii se meze nekladou. Je jen na zákazníkovi ,jak 
si podmínky propojení systémů nastaví.

Dalším běžným typem propojení je možnost přímého importu 
vyúčtování z aplikace CCC do ERP systému. Standardně zákaz-
níci používají připojení k SAP, Profit a mnoho dalších. Vzhledem 
k tomu, že aplikace CCC je produktem našeho IT oddělení, mů-
žeme nastavit výstupní formát zákazníka zcela libovolně, a pro-
to není problém připravit tento výstup tak, aby byl kompatibilní 
pro import do jiného systému. Ideálně pomocí rozhraní API, aby 
byl klient zbaven potřeby ručního exportu a následného impor-
tu. Data se tedy jednoduše objeví ve vyúčtování, aniž by uživatel 
musel vůbec otevřít naši aplikaci.

Toto celé je jen špičkou ledovce na téma propojení systémů. Ap-
likace CCC je schopna mnoha dalších propojení. Skvělým příkla-
dem jsou dopavní aplikace pro dispečery, kteří sledují vozy více 
společností nebo aplikace dřevařských společností, které mají 
striktní podmínky spolupráce a podmínky pro přepravu dřeva, je 
systém GPS, propojitelný s jejich aplikací. Je proto důležité pro-
pojit se se systémy, jako jsou: Timocom, Walter, Schenker, Gefco 
a více než 10 dalších. V neposlední řadě se toto téma vztahuje i 
na stahování DDD souborů z tachografů nebo propojení na CRM 
systémy, do kterých umíme posílat data, která si uživatel, napří-
klad: obchodní zástupce, přidává během dne jednoduše pomocí 
naší mobilní aplikace. Následně se tyto údaje zobrazují přímo v 
CRM systému a uživateli odpadá nutnost pracovat s několika 
systémy nebo je vyplňovat po večerech.

Proto neváhejte, zavolejte nám a ptejte se na možnosti  
propejní aplikace CCC s jakýmkoli systémem, který  
vaše společnost používá. Nehrajte si se svými daty!  
Nechte to na nás!

n  Jakub Tobiáš, vedoucí obchodního oddělení pobočky Košice

Za poslední rok, se nás ptalo velké množství,  
nejen nový zákazníků, abychom spojili  
naši aplikaci s jinými systémy, které  
ve společnosti využívají. Odpověď je  
velmi jednoduchá. V současné době  
je propojení monitorovacího systému  
a palivových karet již samozřejmostí  
a drtivá většina zákazníků používá automatický  
import cisternových záznamů, což umožňuje uživateli 
mít přehled o spotřebě PHM bez nutnosti disponovat 
jednotlivými příjmy a systém tak může propojit tabulku 
Aplikace Excel s fakturací PHM (příjem, výdej, zůstatek  
v nádrži, průměrná spotřeba atd.) na tři kliknutí. 



MISTROVSTVÍ  
SVĚTA V HOKEJI  
NA SLOVENSKU
se bez GPS jednotek 
neobešlo

n Ing. Vladimír Dudon, zastupující CEO

Před zahájením MS světa v hokeji na Slovensku 
si pořadatelé dávali otázku, jak co nejefektivněji 
zajistit plynulost, organizovanost, ale zejména “on 
time” práci vozidel, které dostaly na 2 měsíce od 
hlavního sponzora Škoda. Jelikož to byl druhý tur-
naj organizován na Slovensku pro IIHF a zároveň 
se stejným týmem lidí, věděli, že potřebují mít vo-
zidla monitorovány.

Následná komunikace s naším obchodním oddě-
lením přinesla ovoce v podobě velmi elegantního 
100% fungujícího a samozřejmě i cenově do-
stupného řešení. Toto řešení spočívalo v tom, že 
jsme nemuseli pevně instalovat GPS jednotku do 
vozidel, ale kompletní potřebu vyřešila přenosná 
jednotka od TELTONIKY - FMB 001. 
Tato jednotka kromě své vysoké  
spolehlivosti má i tu výhodu,  
že není nutná odborná montáž.  
Jednoduše se zasune  
do OBD zásuvky (známá  
i jako diagnostická zásuvka)  
a okamžitě vše funguje jak má.

Před zahájením spolupráce jsme vyřešili konfigu-
raci GPS jednotky tak, aby splňovala přesné zadá-
ní od zákazníka. Myšlenky jako okamžitý alarm, 
když ji někdo neoprávněně vytáhne, překročení 
rychlosti, parkování mimo stanovené parkoviště, 
byly pro zákazníka klíčové. Jak zmínil hlavní or-
ganizátor, Ing. Lukáš Donoval: “Nevěděl jsem jak, 
ale vždy jsme měli vozidla k dispozici, vozy byly 
na místě určení, nikde a nikdo zbytečně nestál, 
při obrovském přesunu rozhodčích, funkcionářů, 
doktorů, ale i samostatných organizátorů. A co 
bylo nejlepší? Okamžitě po ukončení MS a vráce-
ní vozidel jsme měli přesné vyúčtování nákladů ze 
systému hotové “.

A co dodat za náš “Commander”? 
Těší nás, že jsme mohli pomoci. Rádi, i příště.
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Letos jsme opět doplnili tým vysoce kvalifikovaných IT 
programátorů. Přišli nový testeři senioři a také na backendu  
máme nové seniory, kteří mají za sebou roky praxe na velkých 
projektech, aby pokračovali v náročném vývoji nového systému. 
Aktuální počet představuje 15 lidí na IT vývoji. K tomu třeba  
přičíst analytiky a uixakov, kteří s námi spolupracují v rámci 
synergie s naším akcionářem, společností PosAm, spol. s r.o.

V listopadu se nám podařilo spustit 1. fázi, kterou jsme nazvali Noro. Tento pilotní 
projekt nám má ukázat jak jsme na tom se škálou nového prostředí, ve kterém 
systém V3 běží. První zákazníky, které jsme do něj nasadili zatím fungují bez pro-
blémů. Také si pochvalují zajímavý nový design systému. Ale toto je jen začátek, 
aby naše IT oddělení mělo možnost sbírat data a podněty přímo od nových zá-
kazníků. V současnosti máme již zanalyzovány další věci na pokračování vývoje.
Náš cíl je jasný. Na konci roku 2020 chceme mít vytvořené nové prostředí, kde 
se budou moci připojit zákazníci, kteří mají LV-Cany, čtečky řidičů, automatický 
import PHM, tachograf atd. Víme, že to bude velmi náročné a čeká nás hodně 
práce, ale na to jsme v naší společnosti zvyklí, a proto jsme stále 1 na trhu. Tuto 
pozici si chceme udržet.
Máme nejlepší lidi a jsme na ně hrdí. Postupně se připravujeme na 1. migraci 
zákazníků, která je naplánována na rok 2021. Možná se mnohým bude zdát, že 
je to ještě velmi daleko, ale ten čas jde velmi rychle a už teď musíme projektovat 
celý postup migrace tak, aby naši zákazníci byli včas informováni, ve které etapě 
budou zmigrovaní do nového systému, aniž by ztratili dosavadní data, a aby byli 
předem zaškolení do nového prostředí.

Toto je naše 
největší výzva, 
která nás čeká. 
Samozřejmě 
s výstavbou 
a rozšířením 
funkcionalit 
nového systému 
se připravujeme 
na expanzi na 
zahraniční trhy.

Cíle IT pro rok 2020
n Andrej Kozelka, produktový manažer
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Jak se nám dařilo  
v roce 2018
n	Ing. Martin Lukáč, finanční ředitel

Rok 2018 byl pro „Commander“ opět 
přelomový. Dosáhli jsme rekordní tržby 
a provozní zisk před započtením odpisů 
EBITDA a také nejvyšší počet prodaných 
palubních jednotek. Kromě dobrých fi-
nančních výsledků jsme se stali 100% 
dceřinou společností PosAm-u - přední-
ho systémového IT integrátora a na kon-
ci roku jsme oficiálně vstoupili na český 
trh, koupí zákaznického kmene společ-
nosti All4Car.
Tržby v roce 2018 činily 5 029 tisíc EUR, 
to představuje nárůst o 14% oproti roku 
2017 a poprvé jsme tak překonali hra-
nici 5 milionů EUR. Provozní zisk před 
započtením odpisů EBITDA dosáhl výše 
1 610 tisíc EUR, to představuje nárůst 
o  20% oproti předchozímu roku. Po-
vzbudivé finanční výsledky roku 2018 
jsme dosáhli hlavně díky nárůstu počtu 
monitorovaných vozidel a to i přes stále 
se zvyšující tlak na snižování poplatků 
a meziročního nárůstu mzdových nákla-
dů o téměř 20%.
Roli tržního integrátora, s ambicí zahra-
niční expanze, jsme začali naplňovat už 
na konci roku 2018, kdy se nám podařilo 
podepsat smlouvu o převodu zákaznic-
kého kmene, našeho white-label part-
nera, společnosti All4Car, která operuje 
převážně v České republice.
Rok 2019 nám s určitostí přinese velké 
množství příležitostí a zajímavých výzev 
a my věříme, že dokážeme díky našemu 
pro-zákaznickému přístupu obsluhovat 
stále větší množství zákazníků a při-
nášet jim ještě zajímavější a kvalitnější 
služby a řešení.

n Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava 831 06
n Commander Services s.r.o., Popradská 56/D, Košice 040 11
n Commander Services s.r.o., Závodská 24, Žilina 010 01
n Commander Services s.r.o., Medený Hámor 4, Banská Bystrica 974 01
n Commander Services s.r.o., odštěpný závod, Praha
n Commander Services s.r.o., odštěpný závod, Brno

Hot-line: +421 55 333 33 30 n hotline@commander.sk

POČET VOZIDEL  
MONITOROVANÝCH 
V CCC SYSTÉMU

40 000
VÍCE NEŽ

7500
 ZÁKAZNÍKŮ 

Malé statistické okénko
n	Jakub Tobiáš, vedoucí obchodního oddělení pobočky Košice

K 20.02.2019 překročil systém CCC počet monitorovaných vozidel, pouze 
v rámci SR, magickou hranici 40.000. Tento obrovský balík vozidel dnes 
naše společnost monitoruje pro více než 7.500 zákazníků, z nichž více než 
350 využívá individuální řešení našeho systému.

Znamená to, že větší i menší společnosti 
se specifickým zaměřením a individuálními 
požadavky využívají možnosti personaliza-
ce systému CCC na míru, podle jejich aktu-
álních potřeb. 
Jako jedna z mála společností se dnes 
dokážeme operativně přizpůsobit spe-
cifickým požadavkům našich zákazníků 
a  to nejen přizpůsobením jednotlivých 
funkcionalit systému, vytvořením jednot-
livých sestav na míru či propojení našeho 
systému s různými jinými, které zákazník 
ve své společnosti využívá. Naše odděle-
ní logistiky dokáže vyhovět i  nevšedním 
požadavkům, ohledně montáže nových 
GPS jednotek v  případě obrovských flotil 
přesahujících 200 a více vozidel, či zvlášt-
ním nárokům zákazníků na remontáž GPS 
jednotek, o čemž svědčí i následující čísla.
Během roku 2019 našich 14 techniků ze 
4 našich poboček v rámci SR uskutečnilo 
více než 17.000 výjezdů k vozům našich 
zákazníků, přičemž více než 9.000 z nich 
se týkalo montáže nových vozidel. Zbytek 
se týkal remontáže GPS jednotky z vozidla 
do vozidla, demontáže jednotek, montáže 

doplňků (cca 7.000) a jen necelých 1.000 
výjezdů se týkalo bezplatného servisu, který 
jako jediný v SR provozujeme pro naše zá-
kazníky naprosto bezplatně. Znamená to, že 
jen necelé 4% vozidel vyžadují záruční nebo 
pozáruční servis. 96% vozidel tedy funguje 
bezproblémově.
Pochvalu si kromě technického oddělení 
vysloužilo i naše oddělení logistiky, které 
začátkem roku dokázalo během 2 týdnů 
rozplánovat montáž nových jednotek do ob-
rovského vozového parku jedné z největších 
Slovenských bank, kdy jsme ve více než 12-
ti střediscích v rámci SR namontovali více 
než 300 jednotek . Podobnou situaci zvládli 
kolegové z logistiky bravurně koncem roku, 
kdy v průběhu 5-ti pracovních dnů dokázali 
naplánovat montáže pro 6 techniků v rám-
ci 12-ti středisek na východním Slovensku 
a výsledek byl 235 vozidel zimní údržby 
kompletně vybavených našimi jednotkami. 
Během roku rovněž nezaháleli a těsně před 
létem dokázali naplánovat cca 400 montáží 
pro jednoho z největších a nejznámějších 
přepravců v SR v průběhu necelého měsíce.
Děkujeme kolegové! Skutečně dobrá práce!
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