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Olympijske hry 2024 v Paríži: Colas získal
zákazku pre riadenie logistických tokov
Mobility by Colas – divízia Skupiny Colas, ktorá integruje a prevádzkuje digitálne služby
v oblasti mobility, podpísala rámcovú zmluvu so spoločnosťou Olympic Structure
Delivery Company (SOLIDEO) na dodávku projektu, spustenie a prevádzkovanie
logistických tokov "poslednej míle" po dobu minimálne 15 mesiacov s využitím riešenia
Qievo. Qievo je digitálna služba pre optimalizáciu a zefektívnenie mobility materiálnych
tokov na stavbách v mestských oblastiach s vysokou hustotou.
V rámci tejto zmluvy má divízia Mobility by Colas na starosti organizáciu logistických tokov "poslednej míle" pre
stavebné projekty v Olympijskej dedine, ktorá sa nachádza v mestách Saint-Ouen, Saint-Denis a L'Ile-Saint-Denis
severne od Paríža. Mobility by Colas bude pomáhať spoločnostiam zapojeným do samotnej výstavby alebo iných
súvisiacich projektov pri organizovaní dodávok materiálových tokov "just-in-time" (presne načas) s cieľom znížiť
narušenie, prípadné nepohodlie a negatívny vplyv v príslušných mestských štvrtiach.
Pre čo najpresnejšiu koordináciu organizácie dodávok s potrebami projektu bude Mobility by Colas využívať riešenie
Qievo, ktoré je navrhnuté na optimalizáciu mobility v okolí stavenísk v hustých mestských oblastiach. Ide o digitálnu
službu, ktorej základom je centrála riadiaca stanica. Stanicu obsluhujú určené osoby, ktoré sú v neustálom kontakte so
staveniskami a dodávateľmi. Systém využíva ekosystémový prístup na riadenie logistiky, dopravy a infraštruktúry ako
celku.

Reguláciou tokov "poslednej míle" pomáha Qievo znížiť negatívne vplyvy, ktoré môžu mať stavebné projekty, najmä na
kvalitu života miestnych obyvateľov a na životné prostredie. Jeho hlavnými výhodami sú:
- zvýšená bezpečnosť miestnych obyvateľov a vodičov/dodávateľov,
- lepšia kvalitu ovzdušia a nižšia uhlíková stopa,
- menej nepríjemností spôsobených dodávkami,
- plynulejšia doprava v meste.

Colas (www.colas.com)
Colas, dcérska spoločnosť skupiny Bouygues, má jediné poslanie: navrhovať, budovať a udržiavať udržateľnú
dopravnú infraštruktúru. 55 000 zamestnancov skupiny, ktorých podporuje sieť 800 stavebných obchodných jednotiek
a 3 000 jednotiek na výrobu materiálov vo viac ako 50 krajinách na piatich kontinentoch, pôsobí na miestnej úrovni s
cieľom spájať komunity a podporovať vzájomnú interakciu dnes aj zajtra. Ambíciou spoločnosti Colas je byť svetovým
lídrom v oblasti inovatívnych a udržateľných riešení mobility.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ:
Fabienne BOULOC Tel.: +33 6 67 06 90 21 –
fabienne.bouloc@colas.com
Agathe DUCELLIER Tel.: +33 7 62 12 58 69
agathe.ducellier@colas.com
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Sme hrdí na to, že si nás spoločnosť SOLIDEO vybrala pre návrh a riadenie materiálových a
pracovných tokov v budúcej Olympijskej dedine. Systém Qievo, ktorý je navrhnutý tak, aby
uľahčil prijatie projektu zo strany miestnych obyvateľov a zároveň zohral úlohu pri zmene
charakteru miestnej komunity, je založený na princípe súčasného monitorovania viacerých
lokalít, ktorého cieľom je zachovať mobilitu v okolí veľkých mestských stavenísk. Ide o
riešenie, ktoré sa dá prispôsobiť akémukoľvek projektu bez ohľadu na jeho veľkosť, vrátane
dočasných práv na prejazd. Už bolo použité v mestskej časti Part-Dieu vo francúzskom
Lyone, kde spoločnosť SPL Lyon Part-Dieu prevádzkuje Qievo pod názvom Reguly od
septembra 2019", vysvetľuje Fabrice Luriot, riaditeľ divízie Mobility by Colas.

Mobility by Colas je divízia Skupiny Colas, ktorá poskytuje digitálne a dátové služby na mieru. Jednotka
spolupracuje ako tím so zainteresovanými stranami v komunite s cieľom dosiahnuť spoločné ciele: zatraktívniť
komunitu, optimalizovať mobilitu v mestských a vidieckych oblastiach, zvýšiť bezpečnosť na cestách, riadiť prvé a
posledné míle atď. Na podporu ekologickej a energetickej transformácie poskytuje Mobility by Colas každému
zákazníkovi integrované ukazovatele v oblasti spoločenskej zodpovednosti a obchodu, ktoré sú určené na meranie
pozitívneho vplyvu činností v komunite.
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