
Volvo Buses. Driving quality of life

Seu portal para os serviços da Volvo Buses

Volvo Connect



Disponibilidade e produtividade 

Todos os clientes esperam que o ônibus cumpra 

o cronograma estipulado de maneira pontual, evitando 

paradas não planejadas a todo custo. Assim, um bom 

planejamento da manutenção é essencial para manter 

a atividade, e os custos operacionais precisam ser mínimos. 

O Volvo Connect oferece as ferramentas que você precisa.

Visão geral detalhada

Relatórios concisos trazem informações importantes para 

aumentar a produtividade. Dados gerais sobre operações, 

consumo de combustível e energia e desempenho 

ambiental estão disponíveis nos relatórios padrão. 

Organize-os de acordo com as suas preferências ou 

simplesmente crie relatórios personalizados.

Segurança e satisfação dos passageiros 

A satisfação dos passageiros é o principal parâmetro para 

os negócios, e o desempenho do motorista é o fator mais 

importante para o conforto e a segurança dos passageiros. 

O Volvo Connect possibilita que você analise o comporta-

mento na direção e adicione serviços auxiliares para que 

toda viagem seja agradável.

Histórico completo em tempo real

No trabalho diário, é necessário receber avisos 

instantâneos e antecipados sempre que algo preocupante 

acontecer. Para o planejamento e a análise, os dados 

históricos são a fonte para identificação de padrões 

e anomalias. O Volvo Connect proporciona um 

panorama geral.

O Volvo Connect é sua entrada para o mundo dos serviços da Volvo Buses. Serviços 
conectados como o nosso exclusivo Controle Automático de Velocidade, downloads de 

software, documentação de veículos e instruções para oficinas — tudo num só lugar. 
O aplicativo oferece suporte ao acompanhamento minucioso do desempenho  

dos veículos, planejamento de manutenção e esforços para aumento  
da produtividade. Venha conhecer o Volvo Connect.

Um novo portal para os serviços 
da Volvo Buses



A caixa de ferramentas do Volvo Connect
O Volvo Connect foi desenvolvido para facilitar a sua vida. Ele conta com login único, 

atalhos para as informações relevantes e transições simples entre detalhes e visão geral. 

Isso significa que a navegação pode ser adaptada ao seu fluxo de trabalho, algo 

extremamente valioso ao adicionar novos serviços e funções.

Seu painel pessoal com tudo num só lugar
É nele que você se conecta a todos os serviços da Volvo Buses e gerencia sua conta. 

O painel apresenta organização simples para que você acesse suas atividades mais 

frequentes por meio de widgets. As notificações de todos os seus veículos conectados 

aparecem logo na tela inicial. 

Status do Veículo

Seu painel remoto com alertas dos veículos 

e informações básicas, tudo disponível 

instantaneamente no seu escritório.

Serviços de oficina

Diagnósticos remotos, diagramas de fiação, 

informações sobre serviços, atualizações de 

software e uma ferramenta para encontrar peças.

Mapas

A posição é essencial a quase todos os 

serviços conectados, entre eles o Zone 

Management (Gerenciamento de zonas) 

e o perfil de comportamento na direção.

Relatórios

Obtenha mais conhecimento e insights sobre 

aspectos importantes de suas operações. 

Esse recurso permite que você acesse 

relatórios de análise do desempenho de sua 

frota e dos motoristas.

Notícias

Esta seção traz notícias sobre a Volvo Buses, 

além de informações sobre as funções e os 

serviços mais recentes do Volvo Connect.

Ativos

Gerencie todos os seus veículos numa única 

ferramenta. Você receberá notificações da 

ferramenta Assets (Ativos) sempre que algum 

de seus veículos precisar de cuidados.



Gestão do veículo
Disponibilidade é a chave para a produtividade. O lugar dos seus 

ônibus é na estrada. A pontualidade é essencial. Conhecer 

a integridade e o status de seus veículos é crucial para maximizar 

a quantidade de horas produtivas. Com esse conhecimento, 

o planejamento de manutenção e serviços pode ser muito 

mais eficiente. 

Gestão de motoristas
A forma como um veículo é conduzido afeta direta e continuamente 

o desgaste, o conforto dos passageiros, a segurança e, não menos 

importante, o consumo de combustível e energia. O Volvo Connect 

permite que você ajude os motoristas e aumente sua 

produtividade geral.

Serviços conectados

• Informações sobre veículos

• Status do Veículo

• Posicionamento

• Relatórios

• Calendário de manutenção

• Serviços de oficina

Serviços conectados

• Perfil de comportamento na direção

• Relatórios

• I-Coaching

• Zonas de coaching

Controle Automático de Velocidade Volvo
O Controle Automático de Velocidade Volvo é o que há de melhor em 

serviços de “geofencing” (limites geográficos). Em vez de simplesmen-

te monitorar um veículo e registrar o momento em que ele cruza uma 

fronteira, esse serviço possibilita a alteração de parâmetros dentro do 

veículo e o controle de seu comportamento dentro de uma zona. 

Serviços de oficina
Para você que opera sua própria oficina, o Volvo Connect foi 

desenvolvido para simplificar seu trabalho diário. O acesso 

instantâneo a informações detalhadas e atualizadas sobre os 

veículos reduzirá o tempo gasto na oficina, e a disponibilidade de 

peças sobressalentes online simplifica muito o planejamento 

e a manutenção do estoque.

Serviços conectados

• Catálogos de peças Volvo

• Códigos de falhas remotas

• Informações sobre serviços

• Downloads de software

Serviços conectados

• Zonas de segurança

• Zonas de coaching

• Zonas ambientais

Características do Volvo Connect
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volvobuses.com
Os equipamentos exibidos ou mencionados na brochura podem ser opcionais ou disponibilizados como acessório e variar de um país para outro.  

Nós nos resguardamos o direito de alterar as especificações do produto sem prévia notificação.


