
Apríl 2009 
 
Posilnení dobrým pocitom sme 
sa ihneď pustili do ďalšieho 
projektu. Prepojenie systému s 
ďalšou významnou spoločnosťou 
TNAD bolo ďalšou výzvou. 
Volanie našich klientov po ďalšej 
pomoci na seba nedalo dlho 
čakať. Smutné volanie po pomoci 
sa nedalo odmietnuť, a tak behom 
ďalších dvoch mesiacov sme 
znova odsunuli všetku rozrobenú   
prácu na vývoji a v rekordne 
krátkom čase prepojili náš 
systém s TNAD. 
A tak dnes už naši klienti každý 
deň môžu jazdiť ako pre DHL, 
tak pre TNAD. Veríme že sa 
nám raz tvrdá práca vráti. 
Ďakujeme IT, p. Kotykovi a p. 
Hodinkovi za ich prácu po 
nociach a cez víkendy,  
                               - MV - 

Január 2009 
 
Kríza naplno udrela do Slovenskej 
ekonomiky a „balík práce“ v 
doprave sa znížil na minimum. Zo 
všetkých odvetví naši klienti hlásili 
nedostatok práce a tak sme 
rozmýšľali ako bojovať s novými 
výzvami na trhu a ako našim klientom 
pomôcť. Ako pomôcť najviac 
postihnutému odvetviu , autodoprave? 
Už dlho sa pracovalo na prepojení 
systému s DHL . Vývoj na 
trhu dotlačil vedenie spoločnosti 
Commander aby práce boli čo 
najskôr dokončené. Investície na 
prepojení systému sa vyšplhali na 
35.000,- € , ale radosť z toho, že 
sa väčšina kamiónov zasa rozbehla bola 
veľká. Táto investícia bola 
teda investovaná do spokojnosti 
nielen našich klientov v oblasti 
MKD, ale aj do spokojnosti rodín 
vodičov a dúfame, že sme pomohli 

udržať vo viac ako 50 spoločnostiach 
aspoň niekoľko pracovných 
miest. 
 
Najlepším dôkazom toho, že 
sme pomohli na správnom mieste 
je i počet spoločností spolupracujúcich 
s nami, 
ktoré ohlásili úpadok či ukončenie 
činnosti. Presne povedané, 
zatiaľ iba jeden náš klient oznámil 
krach spoločnosti. 

Január 2009 

Investície do nového serveru sa 

na prelome roku ukázali ako 

správne rozhodnutie. V januáry 

pokračovali práce na novom 

umiestnení v chránenom prostredí 

firmy Casablanca INT. V Prahe 

bolo vytvorené plnohodnotné 

miesto v novej serverovni a v čase 

dvoch víkendov bol celý 

server vymenený a jeho rýchlosť 

sa približne zdvojnásobila, a päťkrát 

sa zvýšila kapacita objemu možnosti 

uložených dát klientov. Sme radi že naši 
klienti aj naďalej majú možnosť mať 

kompletnú históriu vozidiel stále k 

dispozícii a to za stále rovnaký 

mesačný paušál. Rýchlosť systému 

bola zvýšená a tak je dnes 

bežné, že ak zastavíte auto a 

prídete k PC, je posledná jazda 

už načítaná! Jednoducho Commander 

je stále najrýchlejší ON-Line 

systém. 

 
  - MŠ –  

Kamiony na cestách ? Je to boj o 
život každý deň. Stojíme pri Vás.  
        Commander Systems s.r.o. 

   Kríza v doprave a Commander 

V O  V N Ú T R I  
T O H O T O  
Č Í S L A  :  

Nový server , 
prečo sme inves-
tovali ? 

1 

V dobe krízy sa 
ukazujú priority 

1 

Nová pobočka v 
Košiciach 

2 

Filizofie a zaují-
mavé čísla 

2 

Nové zostavy 
Commander  

3 

Školenie, šetríme 
Váš čas i peniaze 

3 

Príbeh ktorý sa 
stal ….  

3 

Bezpečnosť dát a rýchlosť systému 

    Monitoring 
vozidiel  

1 . 5 . 2 0 0 9  J A N U Á R — M Á J  I N F O R M A Č N Ý  B U L L E T I N  

N E J DŮL E -
Ž I TĚ J Š Í  
B O D Y :  



S T R Á N K A  2  

Krízu vnímajme 

pozitívne. Kto si 

robil dobre svoju 

prácu nemá sa čoho 

obávať. Teraz sa 

ukáže kto dokáže 

pružne reagovať na 

potreby klienta a 

kto zamestnáva 

odborníkov. 

Práca na dokončení 
kancelárii našej fir-
my 

My reklamu nepotrebujeme 

  Commander rodina rastie  

       Nová adresa Košice 
Január 2009 

Počet a rozloženie společnos-
ti, ktoré používajä náš systém 
monitorovania vozidiel rastie. 

V minulom roku sme sa roz-
hodli teda naše služby  predo-
všetkým servis udržať na 
vysokom štandarde a tak s 
radosťou oznamujeme- Com-
mander má novú adresu ! 
Behom januára sme vybrali 
vhodné priestory pre našu 
pobočku v Košiciach.  

Hladanie nášho teamu ktorý 
sa bude starať o potreby 
našich klientov bol náročný a 

budeme dúfať že i úspešný.      
Dnes teda môžeme povedať, 
že od 1.3.2009 sme plne vyba-
vili naši pobočku na adrese : 
Krivá 18, Košice 040 01. 

Team našich kolegov sa skladá 
z technika p.Grohola, ktorý sa 
bude starať  o servis hard-
ware vo vozidlách. Ďalej bude 
mať nastarosti nové montáže 
nášho systému do vozidiel na 
„východe“. Asistentka Katari-
na Čuntová zaisťuje objednáv-
ky a komunikáciu s klientami. 
Team obchodníkov je zložený 
zatial výhradne z mužov a to 

Jána Balinta, Jána Pápaya. Bu-
deme im držať palce aby svo-
jou pracou i naďalej šírili dob-

ré meno firmy Commander. 

      Commander Systems, s.r.o. 

          Krivá 18, Košice 040 01 

       Obchod : +421 911 111 269 

     Asistentka: +421 918 674 103 

nákladné, dodávkové automo-
bily, motocykly, stavebné 
stroje, rolbu a iné špeciály 
napr. elektrocentrály, Kamió-

Niektoré pozoruhodné čísla 
ktoré Vám povieme, aby sme 
neboli celkom neznámou 
spoločnosťou. 

V posledných dvoch rokoch 
sa rozhodlo používať Com-
mander systém viac než 200 
spoločností. Celkový počet sa 
tak prehupol cez 300. V systé-
me dnes spravujeme osobné, 

ny, autobusy, dokonca loď i 
malé lietadlo. Počet monito-
rovaných objektov sa počíta v 
radoch niekoľkých tisícok. 

Najďalej montované vozidlo 
bolo v nemeckom Mníchove. 

Nejďalej ON-Line monitoro-
vané vozidlo bolo v africkom 
Senegale. 

                                   -TC- 

núdze. Krádež vozidla je 
podľa štatistík každodennou 
realitou a preto naša základná 
filozofia je : 

1/ Všetky montáže prevádzať 
sami len s našimi preverenými 
technikmi. 

2/ Všetky zariadenia vo vozi-
dle starostlivo uschovať, aby v 
prípade núdze bolo možno čo 
najdlhšie sledovať vozidlo i po 
odcudzení. 

3/ Pokiaľ možno reklamu na 
našu firmu omedziť na najnut-
nejšiu mieru, aby o nás vedel 
len ten kto má. 

4/ Nepodávať referencie o 
našich klientoch aby možný 
zlodej nebol dopredu pripra-
vený. 

5/  V prípade odcudzenia 
spolupracovať na navrátení 
vozidla majiteľovi. Kedykoľvek 
a kdekoľvek. 

Stále častejšie sa nás mnoho 
ľudí pýta, čože to máte napí-
sané na tom aute ?  

A tak znovu stále budeme 
hovoriť a taktiež tak činiť, 
Nepotrebujeme reklamu na 
úkor klienta. Stále nechápem 
konkurencii, Máme špecifickú 
činnosť a tak naša filozofia 
musí odpovedať danej profe-
sii, nielen monitorovať autá 
ale byť taktiež pripravení 
kedykoľvek pomôcť v prípade 

 
Počítejte s 

námi … 
 

M O N I T O R I N G  V O Z I D I E L   



     Dve nové zostavy za symbolickú cenu 5,- €  

S T R Á N K A  3  I N F O R M A Č N Ý  B U L L E T I N  

 V priebehu prvého štvrťroku sme 
do systému dodali dve nové zosta-
vy k plnému využitiu.  

Výkaz prevádzky za mesiac  

Výkaz prevádzky vozidla za mesiac                               

Zostavy Vám na základe danej 
spotreby vozidla po korekcii ta-
chometra na konci mesiaca spočíta 
či dané vozidlo malo nadspotrebu 
alebo nie , aký je rozdiel a koľko 
paliva by malo byť v nádrži. Sys-

tém bol vyvinutý na základe potre-
by jedného nášho klienta za čo mu 
patrí „dík“. Chcete tieto zostavy 
mať v systéme ? Volajte : 

            Natália Balážová 

          +421 915 990 336 

Jedného dňa sa s majiteľom stretol 
člověk, ktorý ukázal majiteľovi systém 
monitorovania vozidiel. Majitel mal 
radosť, že mu systém usporí mnoho 
času a práce. A tak ich nechal namon-
tovať do oboch vozidiel. 

 

V ten večer ale bol nepekna prekvape-
ný. Keď sledoval že druhé auto jazdí 
po nočných uliciach mesta išiel si zistiť 
čo sa deje. Keď prišiel na miesto po-
chopil všetko. 

Bolo , nebolo … 

Za siedmymi horami a sedmymi údoli-
ami bola jedna autoškola. 

Majiteľ sa po poctivých piatich rokoch 
zmohol na druhé auto. Zohnal teda 
inštruktora a snažil sa ďalej poctivo 
pracovať. Keďže mal veľa práce aby 
uživil firmu a bol dôverčivý bol rád, že 
nemusel kontrolovať inštruktora. 
Pretože pracovali dlho do večera tak 
dovolil inštruktorovi aby auto parkoval 
doma. 

Jeho platený inštruktor s 
jeho vozidlom jazdil pre 
úplna inú autoškolu. Och 
aké bolo  zistenie neprí-
jemné. Pochopil, že život je 
boj. Dnes se vedie maji-
teľovi dobre a už vie kde 
jazdia jeho vozidlá.   –MV- 

v prípade odcudzenia. 

Ako zistiť nadspotrebu, ktoré vozidlo 
jazdí kam nemá, či náhodou naozaj 
„nežerie“ veľa paliva. 

Školenie bude trvať dva dni ale prine-
sie Vám oveľa viac. 

Cena školenia je 99.- € a sú v ňom 
zahrnuté všetky náklady spojené so 
školením dvoch osôb. Cenu dotuje 
Commander a tak využijte túto výni-
močnú ponuku.  

Účasť hláste neodkladne na: 

 katarina.cuntova@commander.sk 

 +421 918 674 103 

Dňa 11. a 12.6.2009 prebehne už dlho 
avízované školenie na systém Com-
mander. Školenie bude zamerané na 
100% využitie systému .Aby ste mohli 
používať knihu jázd, ako robiť korek-
cie tachometra a ako ľahko ide získať 
zostavu tankovania a importovať ich. 
Ako kontrolovať prácu obchodných 
zástupcov. Ako môže systém upozor-
niť či Vaše vozidlo bolo u klienta, či 
dorazilo do cieľu. Ako nastaviť systém 
aby Vám chránil vozidlá v noci a vhod-
ným nastavením Vás okamžite varoval 

Školenie na systém Commander 

           Príbeh, ktorý nejde vymyslieť... 

Naozaj viete kde jaz-
dia Vaše vozidlá ? 
To je dobre …  
To je Commander .. 

Firemné 

vozidlá tvoria 

nielen 

podstatný 

majetok firmy 

ale i podstatnú 

časť nákladu. 

Dnes už 

môžete o nich 

vedieť to čo 

potrebujete 

mailto:katarina.cuntova@commander.sk


maticky či odoslať zostavu návštev 
obchodníkov u Vašich klientov e-
mailom jedenkrát týždenne obchod-
nému riaditeľovi. Termín dokonče-
nia : 30.05.2009 

 

Ďalší vývoj sa tiež zameral na prianie 
klientov a to na sledovanie motoho-
dín u pracovných strojov. Aby sme 
Vám vedeli dodať ozajstné motoho-
diny a Vy ste na základe tejto infor-
mácie mohli sledovať potrebný ser-
vis, aby ste si mohli nastaviť pripo-
mínač na motohodiny. Termín do-
končenia : 30.05.2009 

 

Ďalším smerom je spracovanie máp. 

Zisťujeme ako by vypadal systém s 
inými mapovými podkladmi, ako by 
fungovali dnes tak obľúbené Wai-
ponty a aký by mal vplyv zmeny máp 
na mesačný paušál za systém. Ďalej-

Je mnoho možností akým smerom 
sa uberať. Je mnoho spoločností 
ktoré Vám budú ponúkať mnoho 
služieb. Musíme mať ale stále na 
mysli, že klient chce 100% informá-
cie keď sa jedná o elektronický sys-
tém. 

 

My ale stále budeme držať svoju 
líniu. 

Za čo najmenej peňazí získať údaje z 
vozidla o ktoré sa budete môcť 
oprieť. Informácie ktoré Vám pomô-
žu v reálnom živote a na ktoré sa 
budete môcť 100% spoľahnúť. 

 

V túto chvíľu sa na vývoji pracuje na 
vytvorení funkcie systému, ktorá 
Vám umožní odoslať informácie 
podľa Vášho výberu na určité miesto 
automaticky. Napríklad importovať 
knihy jázd do iného systému auto-

tiež implementácia máp Ruska.  

Termín dokončení : 31.12.2009 

 

 

 

Bojnická 20, Bratislava 831 04 

Ekonomické odd. : +421 915 990 336 
Technické odd.    : +421 905 978 136 

Obchodné odd.    : +421 903 429 892 

Obchodné odd.    : +421 905 422 702 

E-mail : natalia.balazova@commander.sk 

Krivá 18, Košice  040 01 

Asistentka            : +421 918 674 103 
Technické odd.     : +421 905 978 136 

Obchodné odd.     : +421 918 640 025 

Obchodné odd.     : +421 911 111 269 

E-mail katarina.cuntova@commander.sk 

  

Commander Systems, s.r.o. je spoločnosťou, ktorá 

sa za posledné tri roky pevnr usadila na trhu moni-

torovania vozidiel a jej cieľom je stať sa leaderem 

na trhu. Je spoločnosťou s jasne nastavenou filozo-

fiou ,zázemím a vytýčeným cieľom . Vieme kam 

ideme a ako toho dosiahnuť.Budeme radi, keď 

budete spokojní a budete nás doporučovať. Pokiaľ 

budete nespokojní, prosíme Vás, dajte to vedieť 

nám. Budeme robiť všetko preto, aby sme Vás 

presvedčili, že chceme byť najlepší. 

                                                     

Riaditeľ spoločnosti : michal.vodicka@commander.sk 

Ekonomy manager : natalia.balazova@commander.sk 

Technické oddelenie : michal.budinsky@commander.sk 

Hot-line :    +421 918 918 888 ,  

    

Vývoj pokračuje - na čom pracujeme ... 

Nemá cenu sčítať nepresné čísla. 
Pokiaľ chcete niečo merať musíte 
mať naozaj presný meter. 
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