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Co to jest DSE / system oceny stylu jazdy

System DSE ma za zadanie wspiera  kierowc! przy ekonomicznej ocenie jego sposobu jazdy pod wzgl!dem 

zu"ycia paliwa i korzystania z hamulców, aby zwi!ksza  w ten sposób efekty jego jazdy. To pok#adowy 

trener kierowcy, doskonal$cy jego umiej!tno%ci!

Dost!pno% : dost!pny tylko dla nowego Stralisa Cursor 10 i 13, 4x2, ci$gnik siod#owy

SYSTEM HI-WAY Ci gnik 
siod!owy

HI-WAY 
Podwozia

HI-Road / Street 
Cursor 10

HI-Road / Street 
Cursor 8

DSE        CCP 75679 WYPOSA&ENIE SERYJNE OPCJA OPCJA -

DSE+DAS CCP75680 OPCJA - OPCJA * -

* DAS tylko dla ci$gnika siod#owego i ESP

Jak funkcjonuje DSE

DSE rozpoznaje sposób eksploatacji pojazdu i ocenia efekty jazdy w zale"no%ci 

od wybranej wst!pnie trasy, ale niezale"nie od konÞguracji pojazdu (kabina, 

spoilery, ogumienie itd.). Dla poprawy efektów jazdy DSE wydaje dwa rodzaje 

komunikatów zwrotnych.

1) Wy%wietlanie oceny stylu jazdy w czasie rzeczywistym

2) Wyskakuj$ce okienka — wy%wietlanie wskazówek dotycz$cych jazdy

Ocena stylu jazdy pojawia si! na wy%wietlaczu radia Touch Screen, natomiast 

„wyskakuj$ce okienka” ukazuj$ si! na wy%wietlaczu radia i na zestawie 

przyrz$dów.

DSE on board i o" board

Informacje udost!pniane przez DSE s$ wy%wietlane na radiu Touch Screen (DSE 

on board). Nast!pnie s$ wysy#ane do „ßeet managera” (DSE o' board), je"eli 

pojazd jest wyposa"ony w system telematyki (CCP 75681) i serwis telematyczny 

jest uruchomiony. Partnerem systemowym w zakresie serwisu telematycznego 

jest Þrma Qualcomm. SpecyÞkowany dost!p do danych DSE jest mo"liwy poprzez 

portal internetowy Qualcomm „FleetVisor”.

Jak dzia!a DSE

System zbiera sygna#y z CAN Bus i GPS, i #$czy te warto%ci z ró"nym parametrami 

za pomoc$ okre%lonego algorytmu. Wynik oceny jest wy%wietlany przy u"yciu 

zestawu danych o parametrach jazdy.

Wy%wietlanie odbywa si! wed#ug nast!puj$cej struktury:

Hamulec pomocniczy

Iveco DSE

Zu"ycie paliwa

Zmiany biegówStyl jazdy

Przyspieszanie Hamowanie silnikiem
Zwalnianie

Cz!stotliwo%  hamowania
Zatrzymywanie

Optymalne prze#o"enie
Niepotrzebne zmiany 

biegów
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Pierwszym poziomem wy%wietlania / wskaza( DSE jest...

• Hamulec pomocniczy: ocena, czy czynno%ci hamowania s$ dostatecznie 

wspierane przez hamulec silnikowy lub zwalniacz.

• Zu ycie paliwa: ocena styl jazdy w stosunku do zu"ycia paliwa. Przy 

ocenie uwzgl!dniane s$ czynniki wyboru prze#o"enia skrzyni biegów 

i stylu jazdy oraz dostosowanie do sytuacji w ruchu drogowym.

 Temat zu"ycia paliwa jest oceniany za pomoc$ podkategorii na drugim 

poziomie wy!wietlania.

• Przewiduj ca jazda — ocena post!powania kierowcy podczas jazdy 

pod k$tem ni"szego zu"ycie paliwa, przy uwzgl!dnieniu parametrów 

pracy pojazdu: sytuacji w ruchu i warunków na drodze.

• Zmiany prze!o#e$ skrzyni biegów — ocena optymalno%ci wyboru 

prze#o"enia. Mówi$c ogólnie, wskazania te s$ wkalkulowanymi 

warto%ciami algorytmów DSE. Post"powanie kierowcy podczas jazdy 

jest tematem poni"szych podkategorii na poziomie trzecim.

• Sposób przyspieszania — ocena racjonalno%ci / ostro"no%ci przy 

pos#ugiwaniu si! peda#em przyspieszenia.  

 Umiarkowany i mi!kki styl jazdy przyczynia si! do oszcz!dno%ci paliwa.

• Wykorzystanie hamowania silnikiem — ocena u"ycia hamulca 

zasadniczego poprzedzona zwolnieniem peda#u przyspieszenia. 

Wykorzystanie momentu bezw#adno%ci pojazdu wyra)nie przyczynia 

si! do oszcz!dno%ci paliwa.

• Zwalnianie — ocena strat energii podczas hamowania. Unikanie 

zb!dnych hamowa( albo nadmiernego zwalniania pomaga oszcz!dza  

energi!, któr$ trzeba by#oby zu"y  na ponowne przyspieszanie.

• Cz%stotliwo&' hamowania — ocena procentowego u"ycia hamulca 

w stosunku do czasu wa"ona rodzajem zadania wykonywanego przez 

pojazd.

• Zatrzymywanie — ocena zatrzymywania: niepotrzebne przyspieszanie 

z nast!puj$cym po nim hamowaniem, którego mo"na unikn$  przez 

przewiduj$cy sposób jazdy (np. zbli"anie si! do czerwonych %wiate#).
 Czynno!# zmiany biegów ma na tym samym poziomie (poziom 3) 

nast!puj$ce podkategorie:

• Bieg optymalny — ocena, czy jazda odbywa si! na tym biegu, który 

zosta# zadany przez system jako bieg optymalny.

 Nie w ka"dej sytuacji (np. na wzniesieniach) zielony zakres pr!dko%ci 

obrotowych silnika decyduje o prawid#owo%ci wybranego biegu.

• Niepotrzebne zmiany biegów — ocena liczby zb!dnych zmian biegów. 

Ocena uwzgl!dnia konieczno%  danej zmiany biegu i uwzgl!dnia 

wzniesienie drogi.

1. poziom wskaza(

2. poziom wskaza(

3. poziom wskaza(
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Jak korzysta' z DSE

Widok DSE jest dost!pny z menu g#ównego 

radia „Touch Screen”.

Uzyskany wynik jazdy jest prezentowany w postaci analogowego przyrz$du, 

w centrum którego wy%wietlana jest warto%  procentowa od 0 do 100%. 

100% jest najwy"szym stopniem efektywno%ci mo"liwym do osi$gni!cia przez kierowc!.

W widoku menu „Driving Style” / „Styl jazdy” 

kierowca mo"e na górnym pasku menu wybra  

jeden z 2 sposobów oceny.

1) ECO SCORE A

 To wskazanie ocenia styl jazdy w okresie 

 od w#$czenia zap#onu do jego wy#$czenia.

2) ECO SCORE B

 Ocenia styl jazdy w okresie mi!dzy 

 2 kasowaniami ECO SCORE B.

 W tym miejscu kierowca mo"e zapyta  

 o ocen! swojej jazdy w ka"dym "$danym okresie.

Centralnie umieszczono na wy%wietlaczu przyrz$dy analogowe DSE z warto%ciami wyników. 

Za pomoc$ paska menu pod nimi kierowca przemieszcza si! do menu poziomu 2 i 3.

              1. poziom menu       2. poziom menu          3. poziom menu
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Na wszystkich widokach nad warto%ci$ procentow$ 

znajduje si! punkt, który mo"e by  aktywny lub 

nieaktywny. Punkt aktywny w czasie jazdy sygnalizuje 

kierowcy zdecydowanie ujemn$ ocen! chwilowego 

zu"ycia paliwa.

DSE — Wskazówki w wyskakuj cych okienkach

W zale"no%ci od wybranego ustawienia wst!pnego 

w czasie jazdy wskazówki mog$ by  wy%wietlane 

w wyskakuj$cych okienkach na wy%wietlaczu radia 

i / lub na zestawie przyrz$dów na desce rozdzielczej. 

Istniej$ 2 rodzaje wyskakuj$cych okienek:

1) informacja o prawid#owym / nieprawid#owym 

sposobie jazdy

2) informacja o optymalnym wyborze biegu

DSE — Podsumowanie

Na ko(cu jazdy (zap#on wy#$czony) kierowca mo"e za"$da  raportu 

oceny stylu jazdy. Wynik jest prezentowany jako informacja procentowa 

i w postaci skali z gwiazdkami.

Uaktywniaj$c symbol „  i  ”, kierowca otrzymuje dodatkowe informacje 

o samym wskazaniu, a w wielu wypadkach tak"e propozycje zmiany 

sposobu jazdy.

Archiwum DSE

Kierowca ma wgl$d w dane swoich poprzednich zada( przewozowych 

przy u"yciu dolnego paska menu — pole „Archiwum”. System rozpoznaje 

kierowc! automatycznie na podstawie karty tachografowej kierowcy 

i udost!pnia "$dane informacje.

Ustawienia DSE

Kierowca wybiera ilo%  informacji z menu udost!pnianego mu przez 

system (wynik DSE, „wyskakuj$ce okienka”, DAS).

Wybór informacji jest jednocze%nie wysy#any do dyspozytorni, 

o ile uaktywniony jest serwis telematyczny.
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Funkcja DAS (system monitoruj$cy koncentracj! kierowcy) nadzoruje 

uwag! i koncentracj! kierowcy.   

System poprzez wykonywane przez kierowc! ruchy kierownicy analizuje 

jego zdolno%  do prowadzenia pojazdu i w razie rozpoznania zachowania  

charakterystycznego dla zm!czenia automatycznie uruchamia  

ostrzegawczy sygna# d)wi!kowy / wizualny na ekranie dotykowym radia 

lub na tablicy rozdzielczej.

Stopie( os#abienia uwagi jest przedstawiany na 3-stopniowej rosn$cej 

skali zagro"enia.

1) Zielony        2) *ó!ty       3) Czerwony

HI-TECHNOLOGIA

Zielony — 1 stopie( 

Wskazanie poprawne

*ó!ty — 2 stopie( 

Uwaga!

Sposób jazdy grozi 

niebezpiecze(stwem! 

Czerwony — 3 stopie(
Zatrzyma  si! i zrobi  przerw!!

DSE / DAS opcja 75680

Tylko dla ci$gnika 

siod#owego 4x2

Cursor 10 / 13 

Tylko w po#$czeniu 

z ESP / EBS i radiem TS



311

NOWY STRALIS

IVECONNECT DRIVE   NAWIGACJA           HI-TECHNOLOGIA

Opcja 2491, system nawigacyjny Iveco, dost!pna jest dla wszystkich 

nowych Stralisów, które wyposa"one s$ w radio TS (RTS w wyposa"eniu 

seryjnym w Stralisach HI-WAY). Dodatkowy ekran nie jest potrzebny.

Systemem nawigacyjnym jest NNG iGO Primo.

Nawigacj! uaktywnia si! za pomoc$ karty SD, która zawiera cyfrowy zapis 

map. W celu uruchomienia systemu nale"y po prostu w#o"y  kart! SD 

do modu#u g#ównego radia TS.

Dla ochrony przed utrat$ lub kradzie"$ dzia# cz!%ci zamiennych Iveco dystrybuje  

kart! SD (Nr P 500050121) oddzielnie od wydania pojazdu.

Je%li zamówiono opcj! 2491 (wyposa"enie seryjne w po#$czeniu z opcj$ 2910 

Radio), oprogramowanie systemu nawigacyjnego jest ju" zainstalowane. 

Wystarczy w#o"y  kart! SD.

G!ówne funkcje:

• Nawigacja dla pojazdów ci!"arowych

• Lokalizator serwisów Iveco

• Podgl$d mo"liwo%ci skr!tu i zbli"enie drogi

• Informacja o przebiegu pasa ruchu

• Widok rozwidle( dróg (patrz ilustracja)

• Informacja o zak#óceniach ruchu (patrz ilustracja)

• Pomoc dost!pna w okolicy

• Green Rou*ng (trasa dobrana pod k$tem zu"ycia paliwa)

• Ostrzeganie o ograniczeniach pr!dko%ci

• Informacja o ruchu drogowym TMC w czasie rzeczywistym

J!zyki obs#ugiwane przez system nawigacji:

polski, w#oski, angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, hiszpa(ski, portugalski,  

brazylijski, du(ski, Þ(ski, szwedzki, s#owe(ski, w!gierski, rosyjski, czeski, s#owacki, 

rumu(ski, chorwacki, bu#garski, katalo(ski, esto(ski, grecki, #otewski, litewski, 

norweski, serbski, s#owacki, turecki, ukrai(ski.

Wybór map dla nast!puj$cych krajów:

Polska, Andora, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, 

Irlandia, W#ochy, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, 

Portugalia, San Marino, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó#nocnej, Watykan, Albania, Bia#oru%, Bo%nia 

i Hercegowina, Bu#garia, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Grecja, W!gry, 

+otwa, Litwa, FYROM (Macedonia), Mo#dawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, 

S#owacja, S#owenia, Ukraina.

Wskazówka: Aktualizacja karty SD powinna zosta  wykonana po jej dostarczeniu. 

Aktualizacja jest bezp#atna przez 4 tygodnie po pierwszym uruchomieniu. Trzeba 

o tym pami!ta  w przypadku pojazdów magazynowanych lub takich, które trzeba 

dostarczy  do producenta zabudowy!

Modu# g#ówny radia TS 

z odtwarzaczem CD; gniazdo 

karty SD, mikrofon zestawu 

g#o%nomówi$cego i zintegrowana 

antena GPS urz$dzenia 

nawigacyjnego

Informacja o zak#óceniach 

w ruchu

Rozwidlenie drogi
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Co to jest telematyka?

Telematyka jest technologi$ mobilnej transmisji danych.

W nowym Stralisie dost!pny jest innowacyjny system telematyczny Iveconnect 

b!d$cy zintegrowanym systemem informacyjno-rozrywkowym.

Okre%lenie „system informacyjno-rozrywkowy” obejmuje ca#o%   

dost!pnych w kabinie systemów informacji / rozrywki / #$czno%ci  

(DSE/DAS; radia; telematyka; nawigacja i telefon).

Oferowany sprz%t telematyczny:

System CCP Stralis HI-WAY Stralis HI-ROAD

„Urz$dzenie steruj$ce” UTP 
(UniÞed Telema*cs Pla,orm)
IVECONNECT FLEET

75681 W wyposa"eniu 
seryjnym 
(UTP i radio TS)

opcjonalnie

Nowo% : Seryjnie montuje si! równie" z#$cze FMS (CCP 14569)!

Znajduj$cy si! w wyposa"eniu seryjnym sprz!t zarz$dzania ßot$ (urz$dzenie steruj$ce UTP) jest technicznym 

warunkiem transmisji takich danych telematycznych, jak np. okre%lanie pozycji geograÞcznej, dane tachografu 

i dotycz$ce FMS / CAN.

Te i inne funkcje telematyczne oferowane s$ u"ytkownikowi pojazdu w po#$czeniu z oprogramowaniem 

zarz$dzania ßot$ za po%rednictwem portalu internetowego „Fleetvisor” w powi$zaniu z umow$ o %wiadczenie 

us#ug „Iveconnect-Fleet” Þrmy Qualcomm.

Oferowane funkcje telematyczne s$ uj!te w 2 grupy: 

umow! „Srebrn$” i umow! „Z#ot$”.

Umowa „Srebrna” udost!pnia funkcje w technologii #$czno%ci jednokierunkowej. 

Umowa „Z#ota” udost!pnia dodatkowe funkcje do #$czno%ci dwukierunkowej.

+$czno%  dwukierunkowa w zale"no%ci od wyposa"enia sprz!towego

Serwis telematyczny Qualcomm

+$czno%  jednokierunkowa
z #$czno%ci$ dwukierun- 
kow$ mi!dzy kierowc$ 
a baz$/dyspozytorem

HI-WAY HI-ROAD HI-WAY HI-ROAD

bez radia - X - -

Radio w standardzie - X - -

Radio Bluetooth - X - -

Radio Touch Screen X X X X

Nale"y pami!ta , "e zestaw g#o%nomówi$cy do telefonu komórkowego 

i zdalne sterowanie z kierownicy jest dost!pne tylko w po#$czeniu z funkcj$ 

Radio Bluetooth i Radio Touch Screen!

HI - TECHNOLOGIA 

i TELEMATYKA
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Nast%puj ce funkcje telematyczne wymagaj  zawsze ! czno&ci 
dwukierunkowej, a tym samym sprz%tu UTP i radia TS:

Który serwis Qualcomm 
jest potrzebny?

• ANS (Assistance Non-Stop) -

• Wy%wietlanie czasu prowadzenia pojazdu / wypoczynku / jazdy kierowcy na 
wy%wietlaczu radia RTS

Z#oty

• Messaging (wymiana wiadomo%ci otwartym tekstem) Z#oty

• Przekazywanie zadania przewozowego / zlecenia Z#oty

• Nawigacja (UTP niewymagane) -

• Raport „o'-board” DSE / DAS opcjonalne

Funkcje telematyczne w umowie „Srebrnej”
Umowa

 „Srebrna”

• ANS (Assistance Non-Stop) tak"e bez umowy

• Rejestracja okresów prowadzenia pojazdu / wypoczynku / jazdy kierowcy 
w czasie rzeczywistym (w systemie Fleetvisor)

x

• Okre%lanie po#o"enia pojazdu w czasie rzeczywistym x

• Transmisja danych identyÞkacyjnych kierowcy, drogi przebytej w kilometrach, 
zu"ycia paliwa w litrach.

x

• Przekazywanie czasu przybycia — odjazdu z miejsca dostawy / Geofencing x

• Analiza przewozu i zarz$dzanie przesy#k$ (KPI Report) x

• Raport „o'-board” DSE / DAS opcjonalne

• Zdalne pobieranie danych z tachografu opcjonalne

Funkcje telematyczne w umowie „Z!otej”
Funkcje w umowie „Srebrnej” plus nast%puj ce funkcje

Umowa
 „Z!ota”

• Wymiana wiadomo%ci / otwartego tekstu mi!dzy kierowc$ a stanowiskiem 
kierowania (Messaging)

x

• Zarz$dzanie zleceniami / przekazanie zlecenia przewozowego x

• Wy%wietlanie czasu prowadzenia pojazdu / wypoczynku / jazdy kierowcy  
(radio Touch-Screen)

x

• Back O-ce Integra*on (oprogramowanie stanowiska kierowania logistycznego) x

• Zarz$dzanie naczepami (z dodatkowym osprz!tem) opcjonalne

• Raport „o'-board” DSE / DAS opcjonalne

• Zdalne pobieranie danych z tachografu opcjonalne
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Widok czasu prowadzenia pojazdu / wypoczynku / jazdy kierowcy

w radiu Touch-Screen „Driver Dashboard” przy umowie „Z!otej”

Widok na wy&wietlaczu Qualcomm Fleetvisor / Przyk!ad raportu nt. zu#ycia paliwa

Widok na wy&wietlaczu Qualcomm Fleetvisor / Przyk!ad raportu DSE o" board
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Procedura zawierania umowy serwisowej Qualcomm:

U"ytkownik pojazdu otrzymuje za po%rednictwem sprzedawcy Iveco niezb!dne formularze, dokumenty, umow! 

Þrmy Qualcomm, instrukcje obs#ugi i warunki handlowe Þrmy Qualcomm. U"ytkownik pojazdu wype#nia 

formularze zgodnie z wybranym poziomem us#ugi i ewentualnymi opcjami, i wysy#a je do Þrmy Qualcomm lub 

do jej partnera w sprzeda"y, Þrmy Con*nental VDO. Partnerem umownym pozostaje Þrma Qualcomm.

Sprzedawca mo"e alternatywnie wys#a  umow! do Þrmy Qualcomm na polecenie u"ytkownika pojazdu.

Istnieje tak"e mo"liwo%  zawarcia umowy u pe#nomocnika Þrmy Con*nental VDO do spraw sprzeda"y. Tam mo"na 

tak"e uzyska  wi$"$c$ porad! / omówi  ewentualnie "$dane us#ugi dodatkowe z por,olio funkcji Þrmy Qualcomm 

(np. zarz$dzanie naczepami).

Miesi%czne koszty sta!e umów serwisowych Qualcomm:

Umowa „Srebrna” 33 € 

Umowa „Z#ota” 38 €

Opcja RTDS   5 €

Opcja DSE / DAS  5 €

Firma Qualcomm oferuje dla zapoznania si! 3-miesi!czne bezp#atne u"ytkowanie funkcji telematyki z zakresem 

us#ug umowy „Srebrnej”.

Nowo% ! W razie zawarcia umowy próbnej trzeba bezwzgl!dnie dokona  wypowiedzenia na pi%mie po up#ywie 

3-miesi!cznego okresu próbnego! W przeciwnym razie nast!puje automatyczne zawarcie pe#nej umowy 

na 36 miesi!cy.

Dalsze wskazówki:

Urz$dzenia steruj$ce do zarz$dzania ßot$ innych oferentów mo"na przy#$cza  do wbudowanego dodatkowego 

z#$cza szeregowego FMS.

Mo"liwe jest doposa"enie (RetroÞt) urz$dzenia steruj$cego UTP. Zakup i zamawianie odbywa si! w Þrmie 

Qualcomm. Urz$dzenie steruj$ce UTP znajduje si! w zakrytym miejscu po stronie pasa"era pod górn$ konsol$. 

U"ywanie urz$dzenia steruj$cego UTP w innych autach nie jest mo"liwe ze wzgl!du na jego sta#e przyporz$dkowanie 

(urz$dzenie steruj$ce jest przyporz$dkowane do numeru pojazdu). Zdalne %ci$ganie danych z tachografu 

uruchamiane jest automatycznie. Warunkiem jest w#$czenie zap#onu i w#o"enie karty kierowcy.


