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Být nejlepší na trhu 
nám nestačí, 
jdeme dál

	 I	 přes	 těžké	 časy,	 které	 nás	 všechny	 provázely	 během	
roku	2020,	a	právě	možná	 i	díky	nim,	musely	mnohé	 firmy	
hledat	nová	řešení	pro	zefektivnění	vlastního	byznysu.	Ře-
šení, které jim pomohou ekonomicky prosperovat,	držet	
se	 nastavené	 filozofie	 a	 připravit	 plán	pro	 budoucí	 období.	
A	 jinak	to	nebylo	ani	u	nás.	Soustředili	 jsme	se	na	zlepšení	
pracovních	procesů	a	optimalizaci	nákladů.

Za	 15	 let	 své	 existence	 dosáhl	 Commander	 mimořádné	
úspěchy	na	československém	trhu.	Stejně	jako	roste	člověk,	
jak	dospívá	a	objevuje	nové	možnosti,	tak	i	naše	společnost	
musela	dospět	k	tomu,	aby	se	nebála	ukázat	celému	světu.	
Nyní dozrál ten správný čas na expanzi.

V	Commanderu	jsme	vždy	věřili,	že	GPS	sledování	vozidel	je	
prospěšná	služba.	Pomáhá	v	mnoha	směrech	a	se	zvyšují-
cí	se	mobilitou	a	pohybem	zboží	roste	i	její	důležitost.	Tento	
názor	umocňoval	i	náš	narůstající	úspěch	na	lokálním	trhu.	
Nicméně	ambice	jsme	měli	vždy	větší.	Z	tohoto	důvodu	jsme	
v	 roce	 2020	 motivovali	 i	 naše	 obchodní	 partnery,	 aby	 se	
spolu	s	námi	podívali	za	horizont	budoucnosti	a	podpořili	nás	 

ve	snaze	globálního rozšíření značky Commander.	Cílem	
bylo	 vytvoření	 síťového	efektu	poskytované	 služby	na	 za-
hraničních	trzích.	Koncem	roku	2020	můžeme	říci,	že	 jsme	
byli	úspěšní.

Rok	2021	pro	nás	bude	možná	náročnější,	ale	v	cílech	jsme	
ještě	 odvážnější.	 Stojíme	 před	 velkými	 výzvami,	 které	 při-
nášejí	 i	 jistá	 rizika.	Úspěch	bude	zakotven	v	 jejich	kontrole	 
a	naší	rychlé	reakci	na	změny.	Můžeme	proto	bez	obav	říci,	
že	přichází	nová	éra	společnosti	Commander.	Bude	posta-
vena	 na	nových produktech, inovativních platformách  
a agilním projektovém přístupu.	Možná	 i	 z	 tohoto	důvo-
du	 a	 také	 trochu	 symbolicky,	 dochází	 po	 patnácti	 letech	 
ke	změně	v	řízení	naší	společnosti.	K	1.	prosinci	2020	u	nás	
vítáme nového CEO Miroslava Bielčika.

S novými cíli, vizemi a lídrem jdeme vstříc mezinárodní-
mu fungování. 

Commander	Services	se	koncem	minulého	roku	postavil	
před	velké	výzvy.	Společnost	chtěla	upevnit	svoji	pozici	
lídra	v	daném	segmentu,	zvýšit	podíl	na	trhu,	ale	 
i	obsluhovat	B2C	segment.	Výzvy	se	nám	podařilo	
naplnit	a	jsme	připraveni	na	další.

Nepřetržitá pomoc pro klienty: +420 270 000 999 www.commander.cz

	 Katarína	Dudičová,	výkonná	ředitelka
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Naše sliby plníme  
a jsme tu pro vás non-stop

Při	navazování	spolupráce	s	klientem	procházíme	všechny	
způsoby	práce	s	daty,	aby	dosáhl	požadovaného	cíle.	
Naším	příslibem	je	snížení	nákladů,	zvýšení	pracovního	
nasazení	zaměstnanců,	zlepšování	disciplíny	a	zefektivnění	
pracovního	času.	Tyto	sliby	plníme	a	to	i	díky	oddělení	
Customer	Care	-	Péče	o	zákazníka.

Našim	klientům	slouží	systém	Commander	Control	Car,	
který	aktuálně	prochází	redesignem.

	 Oddělení	 Customer	 Care	 je	 zde	 
pro	 všechny	 klienty	 od	 první	 chvíle.	
První	pomocí,	kterou	s	klienty	 řešíme,	
je	 práce	 se	 systémem	 Commander	
Control	Car	(CCC).	Společně	naplňuje-
me	systém	vstupními	daty,	udělujeme	
přístupy	 zaměstnancům	 a	 následně	
zákazníky	školíme.

Úkolem	 našeho	 oddělení	 je	 komuni-
kovat	 se	 zaměstnanci	 klienta,	 kteří	
systém	CCC	využívají	a	potřebují	 jeho	
výstupy	na	další	práci.	Požadavky	uži-
vatelů	na	 systém	se	 liší	 od	 jejich	pra-
covní	pozice	a	náplně	práce.	V	procesu	
zaškolování,	 zlepšování	 práce	 se	 sys-
témem	a	při	řešení	problémů,	jsme	vy-
budovali	systém	pomocných	nástrojů:	
hotline linka, školení, poradenství, 
manuály, osobní setkání a individu-
ální řešení.

Jednou	z	neodmyslitelných	částí	Cus- 
tomer	 Care	 oddělení	 je	 tzv.	 hotline.	
Linka,	 na	 kterou	 se	 můžete	 obrátit	
kdykoliv	a	s	jakýmkoli	problémem,	kte-
rý	 je	 spojen	 se	 službami	 Commander	
Services.	Na	 lince	během	dne	aktivně	
pracuje	až	5	lidí.	Operátoři	 jsou	v	kon-
taktu	 se	 všemi	 interními	 odděleními,	
obchodními	 zástupci,	 partnery	 a	 sa-
mozřejmě	klienty.

Pravidelně	 organizujeme	 bezplatné 
online školení,	 individuální	 škole-
ní	 nebo	 návštěvy	 odbornější	 povahy.	
Specifické	školení	jsou	vhodným	řeše-
ním	zefektivnění	práce	zaměstnanců.

V	 rámci	 péče	 o	 klienty	 věnujeme	 po-
zornost	 i	 poradenství.	 Poradenské	
činnosti	 předchází	 analýza	hardwaro-
vého	vybavení	monitorovaných	vozidel	
a	přezkoumání	způsobu	práce	se	sys-
témem	CCC.	Naším	úkolem	 je	také	 in-
formovat	uživatele	o	nových	 funkcích	
systému.	Věnujeme	se	i	přípravě ma-
nuálů a videonávodů	na	jeho	obsluhu.

Spojit	 možnosti	 systému	 s	 různými	
podmínkami	práce	a	aktivitami	našich	
zákazníků	není	jednoduché,	ale	správ-
né	 nastavení	 systému	 CCC	 přináší	
mnoho	výhod.	Důležitá	 je	úzká	spolu-
práce,	vzájemná	důvěra	a	poznání	sku-

tečných	 potřeb	 klienta.	 Systém	 CCC	
přizpůsobujeme	a	navrhujeme	 indivi-
duální cestu.

Při	naší	práci	a	v	péči	o	klienty	se	drží-
me	zásady: Problémy našich klientů 
jsou výzvy, se kterými jim pomůže-
me a posuneme se společně vpřed. 
Spolupráce je vždy oboustranný 
vztah, který je přínosem pro obě zú-
častněné strany.

Ján	Saltzer,	
vedoucí	oddělení	Customer	Care

	 V	únoru	2018	se	Commander	Servi-
ces	 stal	 součástí	 evropské	 struktury	
skupiny	Deutsche	 Telekom	AG	 (DTAG)	
poté,	co	její	100%	podíl	úspěšně	akviro-
vala	slovenská	IT	firma	PosAm.	Podpo-
ra	a	investice	celé	skupiny	se	soustředí	
do	rozvoje	sítě	v	oblasti	IoT,	tj.	Internet	
of	 things	 a	 z	 tohoto	 důvodu	 společ-
nost Commander a charakter jejích 
služeb zapadly do nastavené stra-
tegie nového partnera.	

Krátce	po	akvizici	podepsal	Comman-
der	 smlouvu	 o	 obchodní	 spolupráci	 
se	Slovak	Telekom	a	zařadil	své	služby	
do	 portfolia	 lídra	 slovenského	 teleko-
munikačního	trhu.	Zároveň	spustil	mi-
graci	bezmála	3 000 vozů.
 
Aktivita	 společnosti	 na	 českém	 trhu	
byla	podmíněna	převzetím	zákaznické	
základny	 menšího	 poskytovatele	 All-
4Car.	Zároveň	se	 rozběhla	spolupráce	
s	 T-Mobile	 CZ.	 Postupně	 se	 naplňuje	
strategie	 skupiny	 Deutsche	 Telekom	
Europe	v	konsolidaci	řešení pro moni-
toring vozidel na vlastní softwarové 
platformě s vlastní datovou konek-
tivitou.	

	 Sílící	 podíl	 společnosti	 Commander,	
zvyšující	 se	 počet	 monitorovaných	
vozidel	 a	 narůstající	 nárok	 na	 systém	
nás	staví	před	nové	výzvy.	Nový	sys-
tém musí reflektovat momentální 
požadavky našich klientů,	brát	ohled	 
na	vývoj	technologií	a	splňovat	i	ty	nej-
přísnější	technické	specifikace.

Hned	na	začátku	celého	procesu	jsme	
přehodnotili	 prvotní	 záměr	 vystavět	
nový	 systém,	 který	 by	 jen	 kopíroval	
aktuální.	Díky	kvalitnímu týmu vývo-
jářů a analytiků	jsme	změnili	strategii.	
Začali	 jsme	s	podrobným	 rozpracová-
váním	funkcí.	Naše	detailní	práce	a	dů-
raz	na	analýzu	se	vyplatil.	Mohu	říci,	že	
tento	rok	se	nám	podařilo	zrychlit	vý-
voj	enormním	způsobem.	Rok	2020	se	
v	oblasti	vývoje	nového	systému	CCC	
zaměřil	na	funkcionality:	identifikace 

řidiče,  zpracování LVCan, automa-
tické importy, nová a přehlednější 
mapa, nový design funkcionality 
Good driving a přístupy.

Systém	budujeme	od	nuly	a	připravu-
jeme	platformu,	která	zvládne	pojmout	
až	 500 000 vozů.	 Nové	 základy,	 jiná	
struktura,	 přesnější	 algoritmy,	 uživa-
telsky	 přizpůsobený	 design,	 intuitiv-
nost	a	hlavně	příprava	na	další	inovace.	
Důraz	klademe	při	vývoji	na	klienta	a	na	
jeho	komfort.

Aktuálně	nový	 systém	CCC	V3	 již	 vy-
užívají	první	klienti.	Jejich	spokojenost	
je	 znamením	brzkého	uvedení	do	ost-
rého	provozu.

	 První	českou	pobočkou	bylo	síd-
lo	v	Praze,	kterou	aktuálně	doplnila	
strategicky	 umístěná	 pobočka	 na	
Moravě.	Její	poloha	nám	umožňuje	
lepší	propojení	s	centrálou	v	Brati-
slavě	a	zároveň	poskytuje	rychlejší	
kontakt	 a	 lepší	 péči	 pro	 naše	 Mo-
ravské	klienty.	Najít	nás	můžete	na	
adrese	 Podolí u Brna 474.	 Takže	 
z	 Brna,	 Prostějova,	 Olomouce,	 Os-
travy,	 Jihlavy,	 Znojma,	 Mikulova,	
Břeclavi,	 Svitav,	 Blanska	 a	 dalších	
sousedních	míst	je	to	k	nám	oprav-
du	blízko.

Rok	 2021	 bude	 pro	 naši	 pobočku	
v	 Brně	 zaměřený na služby kli-
entům.	 Čekají	 nás	 mnohé	 aktivity	
a	 nastavování	 procesů,	 jejichž	 cí-
lem	 je	 maximalizovat	 spokojenost	
klientů.	 Jednou	 z	 novinek	 budou	
bezplatná	 školení	 do	 systému	
Commander	 Control	 Car,	 které	 ak-
tuálně	 probíhají	 v	 online	 prostředí.	
Věříme,	 že	 se	 situace	 brzy	 zlepší	 
a	budeme	vás	moci	přivítat	i	osobně	
na	naší	brněnské	pobočce.	Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Commander	se	stal	součástí	silné	telekomunikační	
skupiny	a	postupuje	doma	i	v	zahraničí.

Commander expanduje  
pod křídly silného partnera

Systém CCC a jeho nová podoba

	 Michal	Bróska,	
Chief	product	officer	PosAm

Andrej	Kozelka,	
produktový	manager

lidský
charakter

osobní 
přístup

odbornost 
a profesionalita

rychlost
odezvy

Aktivních
linek5

50 370 1500

za den za týden za měsíc
telefonátůtelefonátůtelefonátů

Česko jede!
V	České	republice	působí	
Commander	již	skoro	17	let,	
ale	až	nyní	dochází	 
k	výrazné	expanzi.	

Jan	Komárek,	vedoucí	
obchodního	oddělení	Brno
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Nepřetržitá pomoc pro klienty: +420 270 000 999 54 Mějte svá vozidla a náklady pod kontrolou

Cenová nabídka na míru

Monitoring vozidel 
přidaná hodnota pro každého z vás

2. Řidič, který

	 mění	vozidla
	 není	pod	kontrolou
	 je	nový	ve	firmě
	 dlouholetý	zaměstnanec
	 dostává	pokuty	za	rychlost
	 nedodržuje	časové	termíny
	 má	přesně	stanovený	plán	cest
	 jezdí	každý	měsíc	více	a	více
	 snížil	svůj	pracovní	výkon

1. Vozidlo, které

	 má	největší	spotřebu
	 má	nejvyšší	počet	ujetých	kilometrů
	 má	největší	finanční	hodnotu
	 je	nejnovější
	 nevidím	dlouhé	období
	 jezdí	v	zahraničí,	je	na	pobočce
	 jezdí	hodně	soukromě
	 stále	je	v	servisu

3. Administrativa,	protože

	 chybí	vám	pravidelná	kniha	jízd
	 dané	vozidlo	vykazuje	vysokou	
	 nadspotřebu
	 zpracování	cestovních	náhrad	
	 je	vždy	na	poslední	chvíli
	 doklady	o	tankování	se	stále	ztrácejí

Jak nejlépe začít s monitoringem? Poradíme vám.
Jednoduše	si	vyberte	z	možností

ADMINISTRATIVA
HARDWARE

Import tankování 
z	různých	čerpacích	

stanic

Měsíční,	resp.	roční	
účetní závěrky 
automaticky	
vygenerované

Stav	hladiny 
paliva, spotřeba,	
otáčky	motoru	

přes	CAN

Přihlašování řidiče 
do	vozidla	přes	RFID	
karty,	Dallas	klíče	
i	mobilní	aplikaciPropojení	na	

tachograf,	
stahování	DDD	

souborů

Zabezpečení proti 
krádeži	(otřesové	
čidlo,	waypointy,	

odpojení	autobaterie,	
start-stop,	...)

Security system 
-	napojení	vozidla	
na	pult	centrální	

ochrany

Elektronické	
zabezpečení nádrže 
přes	bezpečnostní	sítka

Ochrana nákladového 
prostoru, návěsu,	tajné	

panikové	tlačítkoPropojení přídavných 
zařízení (maják,	

teploměr,	hydraulická	
ruka,	čerpadlo,	...)

Přesný	výpočet 
spotřeby 

pro	každé	vozidlo	
za	vybrané	období

Kompletní	
rozúčtování	
na nákladová 

střediska
Vygenerovaná	

kniha jízd	(možnost	
pravidelného	

posílání	na	email)

Výpočet	
cestovních 

náhrad	doma	
i	v	zahraničí

Přesné	přehledy 
o všech nákladech 
vašeho	vozového	

parku

Podklady	pro	
výkaz práce 
vašich	řidičů Rozúčtování	

soukromých 
kilometrů

Rezervační systém 
pro	„fleetové“	vozidla	

-	autopůjčovna
Zobrazení	

vozidel 
online, 

historie jízd

Kompletní 
informace o 

jízdě, více	než	
30	údajů

Online	servisní 
kniha pro	vozidla	
a	nově	i	pro	řidiče

Obchodní reporty, 
možnost	zasílání	do	
vašich	CRM	systémů

Propracované	
hodnocení jízdního 

stylu řidiče 
- Good Driving

Analýza míst 
zájmu a	následný	

reporting

Security doprava 
-	vozidla	jezdí	pouze	
po	vybrané	trase

API 
dokumentace 
na	vyžádání	
k	dispozici

Automatický 
import 

tankovacích karet 
(Benzina,	MOL,	OMV,	

Shell,	DKV,	...)

Propojitelnost	
na	více	než	15 
nadnárodních 
logistických	
společností

Poskytnutí	
podkladů	

pro	docházkové 
systémy

Pravidelné	zasílání dat 
do	ekonomických,	
účetních	systémů	

(SAP,	Asseco	Solution,	
Navision,	Karát,	...)

SOFTWARE

PROPOJITELNOST 
SYSTÉMŮ
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1. Individuální přístup: Všechny	po-
třeby	 našich	 klientů	 řešíme	 na	 osob-
ním	setkání.	Neprodáváme	řešení	přes	
telefon	nebo	e-mail,	upřednostňujeme	
vždy	osobní	kontakt.

2. Non-stop pomoc 24/7/365: Ne-
odmyslitelnou	 součástí	 našich	 služeb	
zákazníkům	 je	 tzv.	 HOTLINE	 	 Linka,	
která	je	tu	pro	vás	nepřetržitě	i	během	
nočních	hodin	či	svátků.	Na	 lince	 jsou	
vám	k	dispozici	naši	operátoři,	kteří	ak-
tivně	 zvedají	 telefony	 a	 odpovídají	 na	
elektronickou	poštu.	

3. Vlastní IT tým a technici:	IT	a	tech-
nické	 oddělení	 navzájem	 spolupracují	 
a	 doplňují	 se,	 aby	 zaručili	 dokona-
lý	 soulad	 a	 fungování	 GPS	 jednotek	 
a	systému	CCC.	Naši	 technici	namon-
tovali	již	více	než	50	000	GPS	jednotek	
a	celkově	obsloužili	přes	70	000	auto-
mobilů.

  4. Bezplatné školení:	Pravidelně	or-
ganizujeme	 bezplatné	 školení	 do	 sys-
tému	 CCC,	 které	 mohou	 probíhat	 ve	
skupině	 nebo	 individuálně.	 Aktuálně	
s	Vámi	 komunikujeme	 i	 novou	 formou	
online	školení	a	přednášek.

5. Propojení systémů:	 Klientům	 na-
bízíme	 možnosti	 propojení	 všech	 už	
využívaných	systémů	s	monitoringem	
vozidel.	Automatizují	se	výstupy	údajů	
o	tankování,	tvorba	sestav	a	vyučová-
ní,	zajišťují	se	propojení	s	ERP	systémy	
(SAP	a	jiné),	logistickými	systémy	(APK	
SPED)	 až	 k	 automatickému	 stahování	
DDD	souborů	z	tachografů.

6. Mobilní aplikace:	 Vyvinuli	 jsme	
vlastní	 mobilní	 aplikaci,	 která	 je	 pře-
hledná,	 intuitivní	 a	 její	 funkcionality	
oceníte	 při	 kontrole	 vozového	 parku.	
Pracuje	s	daty	v	reálném	čase.

7. Kvalitní hardware:	 Od	 roku	 2009	
spolupracujeme	 se	 společností	 Telto-
nika,	která	se	již	20	let	zabývá	vývojem	
a	výrobou	GPS	zařízení.	

8. Řešení šité na míru:	 Individuální	 
a	 osobní	 přístup	 je	 pro	 nás	 prioritou	
číslo	 jedna.	Jsme	si	 vědomi,	 že	 každé	
odvětví	a	klient	má	specifické	potřeby,	
a	proto	vyžaduje	i	speciální	přístup.

Radoslav	Fečko,	
	vedoucí	obchodního	oddělení		

Bratislava

Odpověď	se	skrývá	hned	v	několika	proměnných,	
které	vás	zaručeně	přesvědčí.	

Otázka směřující k našim obchodníkům: 

Proč si vybrat
Commander Services? Víte,  

jak na tachograf?

Podle	nařízení	Komise	(EU)	č.	581/2010	se	dopravním	
podnikům	stanoví	povinnost	stahovat	a	ukládat	údaje	
zaznamenané	digitálním	tachografem.	A	to	ve	lhůtě	90	dní,	
v	případě	údajů	z	karty	řidiče	28	dní.	

	 Společnost	 Commander	 poskytuje	
službu,	která	práci	s	 tachografem	vý-
razně	 usnadní.	 Základem je staho-
vání dat, které probíhá online a še-
tří čas i finanční prostředky.	Už	není	
nutné	 sledovat	 termín	 stahování	 dat,	
dohadovat	čas	úkonu	či	hledat	osobu,	
která	 fyzicky	 zabezpečí	 stažení	 dat.	
Přejděte	 jednoduše	 na	 automatizova-
ný	proces.	Takovým	způsobem	stahuje	
údaje	z	tachografu	už	více	než	700	vo-
zidel,	které	jsou	pod	naší	správou.	

Kromě	 stahování	 DDD-souborů	 po-
skytuje	 Commander	 v	 souvislosti	 se	
stahováním	 dat	 z	 tachografu	 i	 služ-
bu	 identifikace řidiče přes „tacho 
kartu“ řidiče.	Na	základě	aktivní	kar-
ty	 řidiče	 v	 tachografu	 je	 jméno	 řidiče	
automaticky	 přiřazené	 k	 jízdě	 zazna-
menané	 v	 systému	 CCC.	 Ušetříte	 tak	
čas	i	peníze.	Službu	identifikace	řidiče	
poskytujeme našim zákazníkům bez 
dalšího navýšení jejich stávajícího 
měsíčního paušálu.

Ján	Saltzer,	
vedoucí	oddělení	Customer	Care

Internetový 
obchod 
z GPS světa
Již	více	než	15	let	funguje	
společnost	Commander	
Services	v	oblasti	telematiky.	
Proč	nevyužít	naše	
zkušenosti,	vybudované	
partnerství	a	znalosti	
a	nepředat	inovativní	řešení	
i	běžným	spotřebitelům?

3. integrace propojení 
 na maďarské mýto
	 •	velký	zájem	klientů	z	oblasti	kamio-

nové	dopravy	vedl	k	vývoji	integra-
ce	na	maďarský	E-toll.	Po	jednáních	
přímo	 se	 zástupci	 společnosti,	 se	
zrealizovalo	rozšíření	našich	služeb	
a	 integrace.	 Aktuálně	 již	 jezdí	 po	
silnicích	 vozidla,	 které	 tuto	 funkci	
využívají	 a	 fungují	 bezproblémově.	
Elektronický	výběr	mýtného	je	díky	
našemu	 řešení	 jednoduchý,	 auto-
matizovaný	a	efektivní.

4. řešení pro dřevařské 
 společnosti
	 •	klienti,	kteří	vozí	dřevo	na	pily	Bio-

cel	 Paskov,	 Mondi	 SCP,	 Mayr-Mel-
nhof	 a	 další,	 měli	 specifické	 po-
žadavky.	 Tyto	 pily	 mají	 vystavěné	
dispečerské	 pracoviště,	 kde	 sledují	
jízdy	 přepravců	 a	 to	 od	 nakládky	
až	 po	 následné	 vyložení	 dřeva.	 Až	
na	 základě	objemu	a	délky	 trasy	 je	
platí.	A	tak	vznikla	mobilní	aplikace	
Commander	Wood,	kde	si	 řidič	sám	
při	nakládce	zvolí	terminál,	na	který	
dřevo	veze	a	okamžitě	začíná	dato-
vý	tracking	vozidla	danou	pilou.	

1. pokročilá možnost 
 filtrování vozidel na mapě 
	 •	 klient	 vidí	 vozidla	 na	 mapě	 onli-

ne	 bez	 potřeby	 obnovení	 stránky	 
a	zdlouhavého	načítání.	

2. servisní kniha řidiče 
	 •	specifický	požadavek	klienta,	kte-

rý	 potřebuje	mít	 rychlý	 a	 efektivní	
přehled	o	 řidičích,	 termínech	 jejich	
lékařských	 prohlídek,	 absolvování	
BOZP	 či	 referenčních	 zkouškách.	
Jednoduše	se	tak	vyhnete	pokutám	
za	nedodržení	nařízení.	

Jak	přistupujeme	ke	zpracování	požadavků	klienta?

Řešení na míru Řešení na míru 
v praxi

	 Příprava	řešení	na	míru	a	přizpůso-
bení	 funkcionalit	 přesně	 pro	 daného	
klienta	 je	 naší	 silnou	 stránkou.	 Smě-
le	 můžeme	 říci,	 že	 Commander	 patří	 
k	 absolutní špičce v customizova-
ných řešeních pro klienty v oblasti 
monitorování.	 Dnes	 už	 nestačí	 jen	
vidět	polohu	objektu,	ale	potřebujeme	
sbírat,	třídit,	implementovat	a	vyhod-
nocovat	data,	a	to	i	ve	více	systémech.	
V	našem	portfoliu	klientů	máme	velké	
společnosti,	 bankovní	 instituce,	 ale	 
i	menší	firmy	ze	specifických	odvětví.

Celý	proces	přípravy	řešení	na	míru	je	
rozdělen	na	několik	fází:

·	 podnět	od	klienta	přes	obchodního	 
	 zástupce,
·	 příprava	zadání	přímo	s	klientem,
·	 podrobná	analýza	současného	
	 stavu,
·	 návrh	řešení.

Po	 schválení	 návrhu	 přecházíme	 
k	 vývoji.	 Každá	 inovace	 a	 požadavek	
je	 po	 otestování	 zapracován	 do	 sys-
tému	CCC.	Náš	systém	je	tak	doslova	
protkán	různými	integracemi.	Od	pro-
pojení	na	import	PHM,	přes	odkazy	na	
třetí	 strany,	 různé	 účetní	 programy	 
a	rozhraní,	kde	se	klient	sám	rozhoduje	
a	nastavuje,	jaká	data	chce	sbírat.
 
Zárukou	kvality	 je	 interní tým vývo-
jářů, léta zkušeností a široké port-
folio spokojených klientů.	Kdo	patří	
mezi	spokojené	klienty?

Prozradíme vám  TADY 

Rádi	se	věnujeme	výzvám	
v	podobě	řešení	šitých	na	míru	
klienta.	Mezi	nejzajímavější	patří:

HU-GO ELEKTRONIKUS
ÚTDÍJSZEDÉSI
RENDSZER

Non-stop linka: +420 270 000 999 7

 „V roce 2020 jsme se odhodlali k 
odvážnému kroku - chceme oslovit 
nový segment na trhu. Tímto seg-
mentem jsou koncoví zákazníci, 
pro které jsme připravili nabídku 
zajímavých a ověřených produktů 
z oblasti GPS monitoringu.“ 

Vladimír	Dudon,	
obchodní	ředitel

Náš	 e-shop	 najdete	 na	 oficiální	
stránce	a	na	úvod	vám	přináší	pět	
produktů.	 Zjednodušeně	 může-
me	říci,	 že	 jde	o	 různé	druhy	GPS	
lokátorů,	 které	 se	 mezi	 sebou	 liší	
ve	způsobu	použití,	velikosti	a	sa-
mozřejmě	v	přídavných	funkcích.
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Nepřetržitá pomoc pro klienty: +420 270 000 999 www.commander.cz

SK centrála Bratislava 
Žitná 23, 831 06 Bratislava

Pobočka Košice
Popradská 56/D, 040 11 Košice

Pobočka Žilina
Závodská 24, 010 01 Žilina

Pobočka Zvolen
J. Kozáčeka 5, 960 01 Zvolen

ČR centrála Brno
Podolí 474, 664 03 Podolí u Brna

Pobočka Praha
Nuselská 318/116, Michle, 140 00 Praha

Commander 
na nové adrese

Pobočka Banská Bystrica je přestěhována 
do Zvolena

	 V	posledních	dvou	 letech	zažila	společnost	Commander	Services	
expanzi.	Rozšířil	se	počet	poboček,	vstoupili	jsme	na	český	trh	a	zís-
kali	strategická	partnerství.	Jednou	ze	změn	bylo	i	přestěhování	po-
bočky	v	Banské	Bystrici	na	strategičtější	adresu.	

V	naší	dočasně	zřízené	pobočce	Banská	Bystrica,	která	se	nacházela	
v	prostorách	budovy	pneuservisu	ARS,	 jsme	se	s	vámi	setkávali	při	
debatách	o	GPS	sledování	od	 roku	2016.	Původně	šlo	o	přechodné	
sídlo,	ale	jak	se	říká,	dočasné	řešení	jsou	ty	nejtrvalejší!	Nakonec	se	
Bystrica	stala	naším	domovem	na	celé	čtyři	roky.

Aktuálně	mohu	potvrdit,	že	k	1.	10.2020	se	banskobystrická	pobočka	
přestěhovala	 do	 nových,	modernějších	 a	 strategicky	 výhodnějších	
prostor	ve	městě	Zvolen.	Nachází	 se	přímo	v	centru,	 v	budově	bý-
valé	Tatrabanky,	kde	se	s	vámi	budeme	velmi	rádi	setkávat,	nejen	při	
osobních	konzultacích,	ale	i	na	odborných	školeních.

Naši	přestěhovanou	pobočku	najdete	na	nové	adrese:	Commander 
Services s.r.o., Josefa Kozáčeka 5, 960 01 Zvolen.	Věříme,	že	její	
strategická	lokalita	bude	klientům	vyhovovat,	nové	prostory	poskyt-
nou	 kolegům	příjemné	 pracovní	 prostředí	 a	 celkově	 přinesou	 nové	
příležitosti	na	rozvoj.

Milan	Bakša,	vedoucí	pobočky	Zvolen

	 Z	 pohledu	 čísel	 se	 vždy	 díváme	 na	
bilanci	s	odstupem	dvou	 let.	Rok	2019	
byl	 pro	 Commander	 opět	 přelomový	 
a	 to	 i	 z	 pohledu	 čísel.	 Tržby	 naší	 spo-
lečnosti	 dosáhly	 5,6	 mil.	 EUR.	 Toto	
číslo	 představuje	 až	 11%	nárůst	 oproti	
předchozímu	roku	a	je	závazkem	na	rok	
následující.	Rekordní	byl	i	provozní	zisk	
před	započtením	odpisů	EBITDA,	který	
oproti	roku	2018	vzrostl	o	9%.	Můžeme	
klidně	 říci,	 že	finanční	výsledky	v	 roce	
2019	 byly	 pro	 nás	 povzbudivé	 a	 do-
sáhli	 jsme	 je	 i	 přes	 silné	 konkurenční	
prostředí,	 tlaku	 na	 snižování	 poplatků	 
a	meziročnímu	nárůstu	mzdových	ná-
kladů	o	téměř	14%.

Z	 obchodního	 pohledu	 byl	 rok	 2019	
nejúspěšnější	 v	 celé	 historii	 naší	 spo-
lečnosti.	 Díky	 naší	 neutuchající	 snaze	
přinášet	našim	zákazníkům	stále	 lepší	
služby	 a	 produkty	 jsme	 letos	 prodali	 
a	nainstalovali	téměř	9	600	GPS	jedno-
tek.	Plánovanou	zahraniční	expanzi	na	
český	trh,	kterou	jsme	začali	realizovat	
již	na	konci	roku	2018	prostřednictvím	
nákupu	 zákaznického	 kmene	 společ-
nosti	 All4Car,	 jsme	 v	 tomto	 roce	 do-
končili	a	celá	snaha	vyvrcholila	založe-
ním	pobočky	naší	společnosti	v	Praze.	 
V	roce	2020	jsme	otevřeli	v	rámci	Čes-
ké	republiky	další	pobočku	v	Brně.

Přestože	 je	 rok	 2020	 značně	 ovliv-
něn	pandemií	Covid-19,	 tak	věříme,	 že	
ho	 spolu	 s	 našimi	 zákazníky	 úspěš-
ně	 zvládneme	a	 výzvám	budeme	čelit	
společně.

Martin	Lukáč,	finanční	ředitel

Finanční 
okénko 2019
A náš výhled na rok 2020
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