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ŠKODA AUTO se dohodla na spolupráci s dalšími
high-tech startupy v Izraeli
› 360stupňové skenery od UVeye kontrolují vozidla, jestli nemají poškození, anomálie nebo
závady – technologie bude brzy nasazena v Česku
› Testuje se unikátní nabíjecí technologie pro elektromobily od společnosti Chakratec
› Tři projekty založené na umělé inteligenci od firmy Anagog těsně před realizací ve ŠKODA AUTO
› Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA dokládá strategický význam Izraele pro
budoucnost ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav, 29. listopadu 2018 - ŠKODA AUTO se stále silněji etabluje v technologickém
odvětví Izraele. Český výrobce automobilů se díky intenzivnímu scoutingu přímo na místě
dohodl na další spolupráci s izraelskými startupy. Některé nové technologie vyvinuté
začínajícími firmami se již testují v reálném provozu. Strategický význam Izraele pro
společnost ŠKODA AUTO dokládá také světová premiéra nového modelu ŠKODA SCALA v
Tel Avivu.
Andre Wehner, Chief Digital Officer ve firmě ŠKODA AUTO zodpovědný za rozvoj a digitalizaci,
zdůrazňuje: „Díky našemu úsilí v Izraeli jsme si zajistili dobré výchozí postavení pro přístup
k technologiím budoucnosti. Máme zde řešení s velkou mírou vyspělosti, která bychom
prostřednictvím strategických partnerství rádi využili. Můžeme tak testovat nejmodernější
technologie. Nejlepší a nejinovativnější řešení mobility implementujeme a nabídneme tak našim
zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu.“
Technologie nabíjení elektromobilů od společnosti Chakratec tak může být pro zákazníky ŠKODA
AUTO, kteří se v budoucnu rozhodnou pro elektrický model ŠKODA, velmi zajímavá. Chakratec
vyvinul inovativní technologii kinetického ukládání energie s neomezeným počtem cyklů nabití a
vybití. Zkapacitněním a stabilizací elektrické sítě Chakratec umožňuje nasazení rychlých
nabíjecích stanic prakticky kdekoli, bez nutnosti modernizace infrastruktury. Technologie navíc
snižuje ekonomická rizika zavádění rychlých nabíjecích stanic. Jelikož jde mechanické ukládání
energie bez chemických bateriových článků, je zařízení šetrné k životnímu prostředí a absolutně
ekologické.
V červenci 2018 koupila společnost ŠKODA AUTO podíl ve startupu Anagog. Anagog zpracovává
data z více než 100 aplikací pro smartphony s až 10 miliony aktivních uživatelů za měsíc pomocí
umělé inteligence. Z nich vypočítává vzorce mobility. Na základě této technologie chce společnost
ŠKODA AUTO DigiLab dále rozšiřovat svou nabídku služeb, například v oblasti chytrého parkování.
Ve spolupráci s firmou Anagog chce společnost ŠKODA AUTO svým zákazníkům zajistit nejlepší
služby u dealerů nebo personalizované pojištění.
Pro zákazníky může být prospěšná i spolupráce ŠKODA se startupem UVeye. Vozidla lze snadno
a podrobně zkontrolovat pomocí pokročilé technologie, která využívá 360stupňovou kameru pro
skenování karoserie, podvozku a pneumatik, aby se dala zjistit poškození či odchylky. Během
několika sekund se vytvoří 3D obraz s vysokým rozlišením. Řešení UVeye má velký potenciál pro
zajištění bezpečnosti v procesu vracení vozidel u prodejců, údržby, do autopůjčoven nebo
leasingových společností. Technologie bude brzy nasazena v České republice. ŠKODA AUTO
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zvažuje také testování této technologie na své výrobní lince, aby zjistila chyby nebo závady
předtím, než se produkty dostanou k zákazníkovi. Technologie UVeye bude k vidění v akci den po
premiéře vozu ŠKODA SCALA v Tel Avivu.
Společnost ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd., založená v Tel Avivu, podporovaná izraelským
importérem vozů ŠKODA Champion Motors, byla založena v roce 2017 a stále hledá další partnery
v technologické metropoli Tel Aviv.
Jako startupový hotspot je tato středomořská metropole ideálním místem pro světovou premiéru
modelu ŠKODA SCALA 6. prosince 2018: nový kompaktní model se chlubí novou úrovní
konektivity a je velkým krokem vpřed v oblasti infotainmentu.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
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Vedoucí Komunikace podniku
tomas.kotera@skoda-auto.cz
T +420 326 811 773
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Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO se dohodla na spolupráci s dalšími
high-tech startupy v Izraeli
ŠKODA AUTO se dohodla na další spolupráci s
izraelskými start-up firmami v high-tech hotspotu v Izraeli.
Některé technologie vyvinuté začínajícími firmami se již
začínají používat.
Download
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ŠKODA AUTO se dohodla na spolupráci s dalšími
high-tech startupy v Izraeli
Díky strategickým partnerstvím má ŠKODA v Izraeli přístup
k technologiím, které umožňují rozšíření mobilních řešení
nebo ještě více zvyšují efektivitu výroby.
Download
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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