volvo connect
KULJETUSTEN KANNATTAVUUTTA EDISTÄVÄ DIGITAALINEN PORTAALI

Volvo Connect

Helppoutta
päivittäisiin
toimintoihin
Nyt voit yhdistää toimintojesi tärkeimmät osa-alueet kokonaan
uudella tavalla riippumatta siitä, ajatko omaa kuorma-autoa vai
hallinnoitko kokonaista kalustoa. Keskitetysti. Yhdellä kirjautumisella.
Yhdessä näkymässä. Volvo Connect on uusi digitaalinen kotisi entistä
kannattavammille kuljetuksille.
Helposti alkuun
Valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen
Digitalisaatio muuttaa ihmisten elin- ja työskentelytapoja
perustavanlaatuisesti, eikä kuljetusala ole mikään
poikkeus. Kehitys on nopeaa, ja siksi olemme kehittäneet
Volvo Connectin pitkän aikavälin ratkaisuksi.
Tavoitteemme on selvä: haluamme pitää sinut
digimuutoksen eturintamassa.

Volvo Connect helpottaa elämääsi. Se toimii keskitettynä
online-käyttöliittymänä, jossa tärkeät palvelut ja
sovellukset ovat kätevästi käytettävissä. Järjestelmä on
suunniteltu tukemaan kaikkia toimintojasi – kuljetusten
hallinnasta ja huoltojen suunnittelusta hallintoon ja
säädöstenmukaisuuden valvontaan.

Volvo Connectissa on markkinapaikka, josta voi tilata alati
kasvavan joukon palveluita Volvolta ja kumppaneilta. Voit
myös mukauttaa Volvo Connect ‑käyttöliittymän niin, että
kaikkein tärkeimmät tiedot ja palvelut ovat käytettävissä
nopeasti ja helposti.

Volvo Connect on saatavana
maksutta. Mutta tärkeintä on kuinka
sitä käytät. Voit valikoida ja tilata
palveluista ne, jotka tuovat lisäarvoa
yrityksellesi. Lisätietoja saat Volvo
jälleenmyyjältä.
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Kalustosi

Tieto siitä, että kuorma-autosi ovat hyvässä kunnossa
ja valmiina työhön, parantaa hallittavuutta ja tuo
mielenrauhaa. Saat yhdellä klikkauksella yleiskäsityksen
kalustosi ajoneuvojen tilasta riippumatta siitä, missä itse
olet. Ilmoitusten ja varoitusten ansiosta sinulle jää aikaa
valmistautua ja suunnitella.
Ajoneuvojen huoltosuunnitelmat sekä korjaus- ja
huoltohistoria ovat myös käytettävissä. Tämä parantaa
huoltojen suunnittelua, jolloin ennakoimattomat
käyttökatkot vähenevät ja kuorma-autot pysyvät
tuottavassa työssä tien päällä.

Myös muille merkeille
Ulkoisten järjestelmien datan
voi integroida Volvo Connectiin,
ja ajoneuvojen dataa voi hyödyntää
merkkiin katsomatta .

Kaikki tärkeä
samassa näkymässä
Volvo Connect yhdistää liiketoimintasi osa-alueet ja säästää aikaa,
tehostaa työntekoa ja antaa selkeän käsityksen tärkeistä asioista.
Se helpottaa valmistautumista ja suunnittelua ja antaa hyvät
valmiudet jatkuvalle kehitykselle. Voit nostaa kuorma-auton
käyttöasteen, tehokkuuden ja tuottavuuden kokonaan uudelle tasolle.
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Toimintosi

Tarkka käsitys kokonaiskuvasta sujuvoittaa toimintaa,
helpottaa koordinointia ja parantaa tuottavuutta.
Volvo Connect helpottaa työtäsi reittien suunnittelusta
aina ajo- ja lepoaikojen hallintaan saakka. Kuorma-autojesi
sijainti on aina tiedossa, joten voit seurata tilannetta
kätevästi. Ajojärjestelijät ja kuljettajat voivat pitää yhteyttä
toisiinsa ja jakaa tietoja vaikkapa liikenneruuhkista ja
nopeimmasta reitistä. Näin sinulla on hyvät valmiudet
optimoida kuormia ja ajaa enemmän kuljetuksia.

Arvokasta
tietoa

Saat hyödyllistä tietoa, joka parantaa
toimintaedellytyksiä ja auttaa pitämään yrityksesi ajan
hermolla. Volvo Connectin kautta voit helposti käyttää
raportteja, joissa analysoidaan kaluston ja kuljettajien
suorituskykyä. Näin saat arvokasta tietoa keskeisistä

liiketoimintaasi liittyvistä asioista, kuten kuljettajien
suorituksista, polttoainetehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista. Se näyttää, missä on parantamisen varaa,
ja antaa suosituksia, joiden perusteella parannuksia voidaan
toteuttaa.

Ohjat ovat sinun käsissäsi
Volvo Connect antaa sinulle uudenlaisia valmiuksia. Alan johtavat
palvelut ja toiminnot ovat käytettävissäsi riippumatta siitä, missä,
milloin ja kuinka niitä tarvitset. Niin yksinkertaista se on.

Tien päällä tai työpöydän äärellä.
Voit käyttää Volvo Connect ‑palvelua
helposti eri älylaitteilla näytön koosta
riippumatta. Se on käytettävissä
siellä, missä tarvitset – ja silloin, kun
sitä tarvitset. Yhdellä kirjautumisella.
Yhdessä näkymässä.

Eroon monimutkaisuudesta
Volvo Connect on selkeä ja intuitiivinen, joten navigointi
on helppoa. Saat käsityksen sinulle tärkeimmistä
tiedoista ja palveluista heti, kun kirjaudut sisään.
Käytä juuri sitä mitä tarvitset, ja tarkempiin tietoihin
pääset tarvittaessa jo parilla klikkauksella.

Roolipohjainen käyttö

Sinun oma hallintapaneelisi. Volvo Connect on ikään
kuin komentokeskus. Mukautettu hallintapaneeli
antaa sinulle yleiskäsityksen tiedoista ja palveluista,
jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä.

Kaikki voivat hyötyä Volvo Connectin
käyttämisestä – niin kuorma-autojen
omistajat, kuljetuspäälliköt, kuljettajat,
ajojärjestelijät kuin hallintohenkilökuntakin. Kirjauduttuaan sisään käyttäjät
pääsevät käyttämään heitä koskevia
palveluita, toimintoja, tietoja ja uutisia
oman roolinsa perusteella. Näin he voivat
keskittyä siihen, mikä on heille kaikkein
tärkeintä. Ja jokainen päivä sujuu
kaikkien kannalta entistä helpommin ja
fiksummin.

Sinulle räätälöity
Volvo Connect on erittäin joustava, joten se
on helppo räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin. Järjestyksen
ja kokoonpanon päätät sinä. Voit määrittää raportteja
esimerkiksi eri parametrien perusteella. Juuri niin kuin
itse haluat.
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Kaikkien toimintojesi tukena
Huipputason digitaalisten työkalujen ansiosta eteesi aukeaa kokonainen
palveluiden ja toimintojen maailma. Toistaiseksi käytettävissä ovat seuraavat
– ja tämä on vasta alkua.
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Kartat

Kalusto

Raportit

Selkeässä ja helppolukuisessa näkymässä
voit vaivatta tarkkailla ajoneuvojesi sijaintia.
Ponnahdusikkunoissa ja infolaatikoissa on
tarkempia lisätietoja esimerkiksi ajoneuvon tilasta,
hälytyksistä ja työajoista.

Saat nopeasti kokonaiskäsityksen koko kalustosi
tilasta, ja yhdellä klikkauksella voit seurata
kalustosi jokaista ajoneuvoa reaaliajassa.

/ Ajoneuvojen ja perävaunujen reaaliaikaiset
sijaintitiedot

/ Rengaspaineiden valvonta

Älykkäitä, helppokäyttöisiä raportteja, jotka on
helppo räätälöidä tarpeiden ja mieltymysten
mukaisesti. Kerää ja analysoi tietoja
ajoneuvosta ja kuljettajasta. Näyttää, missä
polttoainetta voidaan säästää kustannusten
ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi.
Seuraa tärkeitä turvallisuusindikaattoreita.

/ Liikennettä ja teitä koskevat tiedot

/ Yksityiskohtaiset tiedot kalustostasi

/ Ajoneuvojesi reaaliaikainen tila
/ Hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset

/ Polttoaineen määrä ja jäljellä oleva toimintamatka

/ Suorituskykyraportti
/ Ympäristöraportti

/ Sijaintihistoria ja matkat

/ Turvallisuusraportti

/ Kiinnostavat paikat

Kun dataa ja toimintoja lisätään kerroksittain, päätöksenteko helpottuu ja tehokkuus paranee.
01 / Kuljetustiedot 02 / Karttatiedot 03 / Ajoneuvon tiedot

/ Polttoainetalousraportti

/ Räätälöidyt raportit

/ Reittien suunnittelu
/ Aluepaikannus

Toimintoja kerroksittain
Volvo Connect integroi monet eri palvelut ja toiminnot
dynaamiseksi yhdistelmänäkymäksi. Esimerkiksi karttatyökalussa
voit käyttää toimintoja ja tietoja, jotka ovat peräisin useista eri
palveluista. Käytettävissä ovat esimerkiksi Paikannus-palvelu,
Polttoaine ja ympäristö -raportit sekä vaikkapa kumppaneiden
palveluita, jotka liittyvät perävaunuihin ja dokumentinhallintaan
– ja tällaisia palveluita on jatkossa tarjolla yhä enemmän.

Kuljettajan toimet

Kalenteri

Korjaamohistoria

Helpottaa suunnittelua antamalla tarkkoja tietoja
ja suosituksia kuljettajan toimista. Näyttää
luettelon kuljettajista, mukaan lukien meneillään
olevat toimet ja jäljellä olevan sallitun ajoajan.
Näet helposti, milloin kukin kuljettaja tarvitsee
taukoa tai päivä- tai viikkolevon.

Saat nopeasti hyvän yleiskäsityksen kuormaautojesi suunnitelluista/varatuista huolto- ja
korjauskäynneistä. Voit myös lisätä omia tapahtumia
muille ajoneuvoihin/kalustoon liittyville toimille.

Näyttää korjaushistorian yleiskatsauksen ja
tietoja siitä, mitä eri ajoneuvoille on tehty Volvo
korjaamollasi.

/ Digipiirturin tietojen tallennus

/ Volvo Trucks -korjaamosi vahvistettu varaus

/ Rikkomusraportit

/ Ajoneuvon käytettävyyden hallinta

/ Kuljettajan ajoaikaennuste
/ Työaikaraportit

/ Seuraava huoltosuunnitelman mukainen huolto

/ Korjaus- ja kunnossapitotiedot

Lupa odottaa suuria
Kasvaa mukanasi
Kehitä yritystoimintaasi dynaamisella käyttöliittymällä,
joka kasvaa mukanasi. Volvo Connect sisältää tärkeitä
palveluita, joiden ansiosta voit johtaa ja kehittää

Kauppapaikka
Volvo Connectissa voit itse valita tarvitsemasi palvelut.
Kauppapaikka, joka aukeaa kätevästi Volvo Connect
-hallintapaneelista, sisältää digitaalisia palveluita niin
Volvo Trucksilta kuin valikoiduilta kumppaneiltakin.

liiketoimintaasi aiempaa tehokkaammin. Ja tämä on vasta
alkua. Jatkossa luvassa on uusia digitaalisia palveluita, jotka
auttavat pitämään sinut ja yrityksesi kehityksen kärjessä.

Palveluvalikoima kasvaa jatkuvasti, ja jatkossa voit tilata
ja aktivoida yhä useampia niistä suoraan täältä.

“

Kun etäyhteyspalvelut ja dataanalytiikka yhdistetään, syntyy
uudenlaisia mahdollisuuksia ja
asiakkaita voidaan tukea uusilla
tavoilla. Ja juuri siitä Volvo
Connectissa on kyse.
KARIN FALK, PALVELU- JA
ASIAKASLAATUTOIMINTOJEN VARATOIMITUSJOHTAJA

Kehittäjäportaali
Volvo Connect noudattaa yhä vallitsevampaa avoimuuden
ja läpinäkyvyyden periaatetta. Kehittäjäportaali on
tästä hyvä esimerkki. Sen avulla varmistetaan, että
Volvo Connect kehittyy jatkuvasti paremmaksi – niin
nyt kuin tulevaisuudessakin. Otamme avosylin vastaan
valikoitujen asiantuntijakumppaneiden ja muiden tahojen
kehittämät uudet, innovatiiviset palvelut, jotka ovat nyt
mahdollisia.

Paras tapa tutustua Volvo Connectiin on kokeilla sitä itse.
Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta
volvotrucks.com/volvoconnect

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.fi

