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Technológia prepojeného vozidla
— DS7 Crossback
Na veľtrhu technológií
Hannover
Messe
v Nemecku
Groupe
PSA
a
spoločnosť
Huawei predstavili prvé
prepojené vozidlo na
platforme IoT s názvom
CVMP „Connected Vehicle Modular Platform“.
Je vybavené technológiou, vďaka ktorej je
vozidlo pripojené na
cloude a prepojené
s internetom vecí. Vodič
DS 7 Crossback na Hannover Messe v Nemecku počas aprílo- má tak k dispozícii
neustále aktualizovanú
vého veľtrhu technológií.
navigáciu, zobrazenie
aktuálneho stavu vozidla a potreby jeho údržby, alebo históriu ciest a spôsob jazdy. Vďaka cloudu sú tieto informácie dostupné aj zo smartfónu zákazníka – vodiča. Postupne pribudnú ďalšie služby ako
diagnostika vozidla na diaľku, čo je dôležité napríklad pre správcu vozového parku v prípade vozidiel určených na prenájom alebo spolujazdu.
Platforma IoT OceanConnect vychádza z vývoja spoločnosti Huawei na prepojenom vozidle. Digitálne prepojenie medzi vozidlom a cloudom je bezpečné. Cieľom služby prepojeného vozidla je zjednodušenie každodenného života klientov. Prepojený model DS 7
Crossback je v ponuke na trhu v Číne.

str. 7

 Nevyhadzujte, darujte
 Pripravujeme Dni zdravia
 Interná mobilita
str. 8

 ASPSA informuje a organizuje

str. 9

 Tip na víkend
Sledujte nás na Facebooku,
LinkedIne, Youtube,
alebo Instagrame:
Interiér modelu DS 7 Crossback.
Kliknite sem na spustenie videa s DS 7 Crossback.
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Aktuálna ponuka predaja pre zamestnancov: C3 Aircross
Prítomnosť predajcov značky Citroën
v administratívnej budove TR50 a kontakt:



každú stredu medzi 13.00 – 15.00 h,



kontaktná osoba: Miroslav Hilko, tel.: 0911 785 518,



alebo na pobočke predajcu Citroën:
Autoservis Béhr & Béhr,
Zavarská cesta 10/A, Trnava;
po – pia 8.00 – 17.00 h, sob 9.00 – 12.00 h

Kliknite sem na otvorenie stránky s ponukou výhodného
predaja vozidiel pre zamestnancov (funguje len interne).

Kliknite sem na otvorenie stránky s ponukou výhodného
prenájmu vozidiel pre zamestnancov (funguje len interne).

Aktuálnu ponuku predaja a prenájmu vozidiel nájdete aj na vývesnej ploche pred
kanceláriou predajcov značiek Peugeot,
Citroën a DS pred administratívnou budovou TR50.
Na obrázku vpravo v bielom krúžku.
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C3 WRC na Rely Portugalsko

208 WRX v Belgicku

Tento týždeň (17. – 20. mája) je pretekársky špeciál C3 WRC na
Rely Portugalsko. O výsledkoch vás budeme informovať. Komponenty modelu C3 WRC pochádzajú z našej trnavskej zvarovne.

Jazdci tímu Peugeot Total excelovali na pretekoch WRX
v Belgicku (12. a 13. mája). Sébastien Loeb preteky vyhral
a Timmy Hansen skončil na treťom mieste. Po treťom závode v sezóne je tím Peugeot Total na celkovom druhom
mieste.

Citroën Méhari: 50. narodeniny

V máji 1968 značka Citroën predstavila model Méhari. V roku 2016 Jean-Charles de Castelbajac vytvoril nový dizajn pre elektrickú verziu E-Méhari. Teraz Jean-Charles de Castelbajac vytvoril Art Car E-Méhari – vlastnoručne namaľoval model E-Méhari pri
príležitosti osláv 50. výročia predstavenia prvého modelu Méhari verejnosti. Foto: hore a vpravo dole Art Car E-Méhari, vľavo dole
historický model Méhari.
Kliknite sem na spustenie videa s Jeanom-Charlesom de Castelbajacom pri príležitosti 50. výročia Citroënu Méhari.
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Predstavujeme naše prevádzky a oddelenia:
životné prostredie a energie
V aktuálnom čísle Novín pre Vás predstavujeme oddelenie životného prostredia a
energií (EEI), ktoré prešlo viacerými zmenami.
Od 15. mája je oddelenie EEI v nasledovnom zložení:

 Miroslav Krošlák, vedúci oddelenia,
 Zuzana Kubínová, technik životného
prostredia,

 Silvia Pupáková, technik životného pro-

stredia a energií – odpadového hospodárstva,

 Daniel Turanský, technik energetických
zariadení.

Na koho sa v akej súvislosti môžeme obrátiť?
Miroslav Krošlák ako vedúci oddelenia
zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych
požiadaviek v oblasti životného prostredia
a energií a taktiež riadi chod oddelenia.

Oddelenie životného prostredia a energií, zľava: Silvia Pupáková, Miroslav
Krošlák, žabiak Emil, Zuzana Kubínová a Daniel Turanský.
Zuzana Kubínová, technik životného prostredia, je špecialista na normu ISO
14001 a záležitosti v súvislosti s touto
normou.
Silvia Pupáková, technik životného prostredia a energií – odpadového hospo-

Kaizen týždňa z MON
Konektory používané na zdvih okna na
linke PP v montáži sa často poškodzovali.
Ich výmena bola nákladná. Milan Brand,
monitor na tejto linke, navrhol na zdvih
okna využívať konektory z KZV. Tie sa
dajú zohnať u dodávateľa alebo z odpísaných KZV.

Situácia pred: poškodené konektory.

Vďaka tomuto kaizenu sa znížil počet prestojov a zlepšil sa chod linky.

Situácia po:
využité
konektory
z KVZ.

Milan Brand, autor kaizenu, linka PP
MON.
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dárstva, nám pomôže v súvislosti
s odpadmi.
Daniel Turanský ako technik energetických zariadení má na starosti energie
ako elektrinu, plyn a vodu.
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Z Trnavy do Perzskej ríše
Groupe PSA má dva závody v Iráne. Jeden je v hlavnom meste Teheráne a druhý
s názvom Sapia Citroën Company (v spolupráci so spoločnosťou Sapia) je v meste
Kashan. Práve v tom druhom sa striekajú
a montujú karosérie Citroënov C3
z trnavskej automobilky. Vo februári sme
vás informovali o pracovnom vyslaní Martina Hirschnera, Jozefa Pjonteka (obaja
PEI) a Peter Bednára s Marekom Richtárikom (obaja QCP) do Iránu. Teraz vám
prinášame reportáž o ich zážitkoch z tejto
krajiny Blízkeho východu.

V Kashane ochutnali aj tradičné domáce jedlá podávané na perzských kobercoch. „Prvýkrát sme vyskúšali jesť ťavie
mäso,“ povedali. V spomínanej reštaurácii dostali opäť rovnakú otázku:
„Where are you from?“ Do minúty personál reštaurácie doniesol aj malú slovenskú vlajku. „Skoro nám oči vypadli.
Len pre zaujímavosť, Iránci patria medzi najvzdelanejšie národy na svete,“
povedal Martin.
Mozaiky v Esfahane.
v sobotu a nedeľu. Počas ich pobytu
boli v Iráne dva štátne sviatky. Tie využili na spoznávanie krajiny.

„Všade sa podával čaj. V Esfahane boli
aj kaviarne, ale málokto pil kávu,“ doplnil Jozef.

Okrem historického Kashanu, mesta
zapísaného v zozname UNESCO, ktoré
je známe svojim bazárom s mozaikami,
navštívili aj historické mestá Esfahan
a Abyaneh. „Esfahan bol úplne starobylý. Patrí k najkrajším mestám nielen
Perzie, ale aj celého sveta.“ opísal nám
svoje dojmy Jozef.
Varenie čaju na púšti.
Po príchode do Iránu boli naši traja kolegovia ubytovaní priamo v areáli závodu
v Kashane. Okrem 2,5 hodinového časového posunu si museli zvyknúť aj na to,
že víkend bol vo štvrtok a v piatok, nie

Martin „kryje oči“ Marekovi pred pieskom
počas výstupu po hrebeni duny na púšti.

Domy v červenej dedinke Abyaneh.
„Ľudia,
ktorých
sme
stretávali
v mestách, k nám boli veľmi milí
a priateľskí. Za každým nám kládli tú
istú otázku: Where are you from? Na čo
sme odpovedali: From Slovakia :-),“
poznamenal Martin.

Podarilo sa im tiež navštíviť Teherán,
odkiaľ bolo vidieť zasnežené kopce,
ktoré boli približne 3.000 až 4.000 m. n.
m. „Navštívili sme televíznu vežu, ktorá
je šiestou najvyššou na svete,“ uzavrel
Martin.

Zľava: Marek Richtárik, Jozef Pjontek, Martin Hirschner a Peter Bednár v reštaurácii, kde im priniesli slovenskú vlajku.
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Viete, čo robiť v prípade informatického problému?
Ak máte akýkoľvek problém s informatickým
zariadením alebo aplikáciou a neviete si poradiť, volajte službu Help-Desk, ktorá je
v slovenskom jazyku dostupná vždy počas
výrobnej prevádzky v trnavskej automobilke
vrátane nocí a víkendov.
Operátorky na Help-Desku váš problém buď
vyriešia priamo počas volania, alebo ho pridelia na riešenie tímu špecialistov.
Všetky informácie nájdete na stránke
Help-Desk: kliknite sem na otvorenie stránky.

Help-Desk:
Kontakty v prípade problémov s informatickým
zariadením alebo aplikáciou:
Interné telefónne číslo:

100

Externé telefónne číslo:

(+33) (0) 3 84 46 90 05

Viete, ako si nastaviť správny podpis do e-mailu
Začiatkom tohto roka sme vydali interný
oznam, v ktorom sme vám opísali postup
na vytvorenie podpisu do e-mailu.

Generátor automaticky vytvorí podpis s
názvom Intern a podpis s názvom Extern.

Ako na to?

Návod ako vložiť podpis do mailu, nájdete na tomto linku:

Správny podpis do e-mailu si vytvoríte cez
generátor podpisu:
Outlook – generátor podpisu (spustiteľný
súbor, funguje len interne).

Ako si vytvoriť/upraviť podpis do e-mailu
(funguje len interne).

Všetky informácie súvisiace so
správnym používaním názvu
našej spoločnosti, loga Groupe
PSA, ako aj informácie k oficiálnym dokumentom našej spoločnosti nájdete v
Internom ozname 004/2018.
(otvorí sa len interne).

Intern – správny podpis do
e-mailu na interné účely
(korešpondencia v rámci
Groupe PSA):

Extern – správny podpis do
e-mailu na externé účely (e-mail
odoslaný externej firme):
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Nevyhadzujte, darujte

Pripravujeme Dni zdravia

Interná mobilita – zoznam voľných pracovných pozícií
Zoznam voľných pracovných miest k štvrtku 17. mája:
- retušér – 4. víkendová zmena (PEI),
- technik zásobovania (ukončovanie série) – o 21. mája (CPL),
- personálny manažér prevádzky – do 24. mája.
V prípade, že máte záujem o viac informácií k vyššie uvedeným pracovným pozíciám, zaregistrujte sa na: www.karierapsa.sk.
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ASPSA informuje a organizuje
Turistika – Veľký Inovec vyhliadka
Info:
- sobota 19. mája,
- doprava autobusom: odchod z PSA o 7.00 h, zo žel.
stanice v Trnave o 7.15 h,
- príchod do Trnavy o 16.00 h,
- cena pre člena ASPSA: 10 €, cena pre nečlena: 15 €.
Kontakt a viac info:
TR01/TR02: Juraj Zuzčák, 48 40 37,
TR03: Martin Mrva, 48 44 61,
TR04: Karol Babčan, 48 20 25, Emília Opialová, 48 24 01,
TR05: Jana Chalachanová, 48 36 18.
Aerobic, fitnes a kulturistika – „BUŤ FIT do plaviek“
Info o kurze:
- cvičenie na redukciu hmotnosti, zlepšenie fyzickej kondície, formovanie a spevnenie postavy, posilnenie problémových
partií,
odstránenie
svalových
dysbalancií
a posilnenie hlbokého stabilizačného systému, strečing
svalov,
- cena kurzu pre člena ASPSA 5 €, nečlena 10 €.
Kontakt a viac info:
Katarína Stachová, 48 34 91, mobil: 0905 980 379,
katarina.stachova@mpsa.com.

Splavovanie: Splav rieky Oravy a Aquapark Bešeňová
Info:
- sobota 26. a nedeľa 27. mája,
- 1. deň: splav rieky Oravy,
- 2. deň: Aquapark Bešeňová,
- vstupné pre člena ASPSA 35 €, pre nečlena 45 €.
Kontakt a viac info:
Peter Kašák, 48 24 70, peter.kasak@mpsa.com,
Petra Martinkovičová, 48 25 92,
petra.martinkovicova@mpsa.com.
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Tip na víkend
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