
Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo Bus -palvelujen verkkoportaali

Volvo Connect



Käyttöasteen ja tuottavuuden turvaaminen 

Asiakkaasi odottavat, että linja-auto saapuu paikalle 

ajoissa ja kuljettaa heidät perille turvallisesti ja 

täsmällisesti. Siksi odottamattomia käyttökatkoksia 

on vältettävä kaikin keinoin ja käyttökustannukset on 

pidettävä mahdollisimman pieninä. Volvo Connect on 

juuri tätä varten suunniteltu ratkaisu.

Yhteenveto ja kaikki yksityiskohdat

Ytimekkäät raportit ovat olennaisen tärkeitä tuottavuuden 

parantamisen kannalta. Vakioraportit sisältävät yleisiä 

käyttötietoja, polttoaineen- ja energiankulutuksen lukemat 

sekä ympäristötehokkuutta koskevia tietoja. Voit järjestellä 

raportit valitsemallasi tavalla ja luoda helposti myös 

omia raportteja.

Turvallisuus ja matkustajien tyytyväisyys 

Matkustajien tyytyväisyys on yksi tärkeimmistä 

liiketoimintaa ohjaavista tekijöistä, ja kuljettajien 

ajosuoritukset ovat keskeisessä asemassa mukavuuden ja 

turvallisuuden varmistamiseksi. Volvo Connectin avulla voit 

analysoida kuljettajien ajotapoja ja tarjota kuljettajille 

avustavia palveluja, jotka auttavat heitä tekemään 

jokaisesta matkasta nautinnollisen.

Reaaliaikaiset tiedot ja kattava historia

Välittömät ja varhaiset varoitukset auttavat välttämään 

kaluston käyttökatkoksia, jos yllättäviä ongelmia ilmenee. 

Historiatietojen avulla voit tunnistaa malleja ja poikkeamia, 

mikä tukee suunnittelua ja analysointia. Volvo Connectin 

ansiosta näet aina kokonaiskuvan kalustosi toiminnasta.

Volvo Connect avaa sinulle pääsyn Volvo Bus -palvelujen maailmaan. Täältä löydät 
yhteyspalvelut, kuten ainutlaatuisen vyöhykkeiden hallintapalvelun, sekä 

ohjelmistolataukset, ajoneuvojen asiakirjat ja korjaamotyökalut, kaikki kätevästi yhdessä 
paikassa. Järjestelmän avulla voit seurata tarkasti ajoneuvojen suorituskykyä, huoltojen 

suunnittelua ja tuottavuutta parantavia toimia. Tervetuloa Volvo Connectiin.

Volvo Bus -palvelujen 
uusi verkkoportaali



Volvo Connect -työkalut
Volvo Connect on suunniteltu tekemään elämästä helpompaa. Tärkeät tiedot ovat nopeasti 

saatavilla yhdellä sisäänkirjautumisella, ja myös yksityiskohtien tarkastelu on helppoa ja 

sujuvaa. Siirtymisominaisuudet voidaan räätälöidä työnkulkusi mukaan, mikä on erityisen 

hyödyllistä, kun lisäät uusia palveluja ja toimintoja.

Oma hallintanäkymä – kaikki yhdessä paikassa
Täällä kirjaudut sisään kaikkiin Volvo Bus -palveluihisi ja hallitset tilisi asetuksia. 

Voit järjestää hallintanäkymän helposti widgetien avulla, jotta useimmin käyttämäsi 

toiminnot ovat kätevästi saatavilla. Aloitusnäkymä näyttää myös kaikkien yhdistettyjen 

ajoneuvojesi ilmoitukset. 

Ajoneuvon tila

Oma etäkojelautasi, joka näyttää ajoneuvojen 

hälytykset ja taustatiedot välittömästi laitteesi 

näytöllä.

Korjaamopalvelut

Etädiagnostiikka, kytkentäkaaviot, 

huoltotiedot, ohjelmistopäivitykset ja 

varaosahaku.

Kartat

Sijainti on keskeinen osa lähes kaikkia 

yhteyspalveluja, kuten vyöhykkeiden hallintaa 

ja ajoprofiilia.

Raportit

Tärkeää tietoa, joka auttaa sinua parantamaan 

toiminnan tuottavuutta. Raporttien avulla voit 

analysoida kalustosi ja kuljettajiesi tehokkuutta.

Uutiset

Täältä löydät viimeisimmät Volvo Buses 

-uutiset sekä tietoa Volvo Connectin 

uusimmista toiminnoista ja palveluista.

Kalusto

Hallitse kaikkia ajoneuvojasi yhdestä paikasta – 

Kalusto-työkalu ilmoittaa sinulle, kun jokin 

ajoneuvoistasi tarvitsee huomiota.



Ajoneuvojen hallinta
Käyttöaste takaa tuottavuuden. Linja-autosi on pysyttävä aina 

tien päällä ja saavuttava perille aikataulussa. Tuottavuuden 

varmistamiseksi sinun on tiedettävä jokaisen ajoneuvon kunto ja tila. 

Näiden tietojen avulla voit myös suunnitella tehokkaasti huolto- ja 

korjaustarpeet. 

Kuljettajien hallinta
Ajotavalla on välitön ja jatkuva vaikutus osien kulumiseen, 

matkustajien mukavuuteen, turvallisuuteen sekä polttoaineen- ja 

energiankulutukseen. Volvo Connect auttaa sinua tukemaan 

kuljettajia ja parantamaan tuottavuutta.

Yhteyspalvelut

• Ajoneuvotiedot

• Ajoneuvon tila

• Paikannus

• Raportit

• Huoltokalenteri

• Korjaamopalvelut

Yhteyspalvelut

• Ajoprofiili

• Raportit

• I-Coaching

• Coaching-vyöhykkeet

Vyöhykkeiden hallintapalvelu
Volvo Vyöhykkeiden hallintapalvelu on kehitetty aluerajauksien 

pohjalta mutta viety uudelle tasolle. Pelkän ajoneuvojen seurannan 

ja vyöhykerajojen ylitysilmoitusten sijaan voimme tehdä muutoksia 

ajoneuvon parametreihin ja vaikuttaa sen toimintaan tietyllä 

vyöhykkeellä. 

Korjaamopalvelut
Jos käytät oman korjaamosi palveluja, Volvo Connectin palvelut 

tekevät työstäsi sujuvampaa. Välitön pääsy ajoneuvojen tarkkoihin, 

aina ajan tasalla oleviin tietoihin vähentää korjaamolla vietettyä 

aikaa. Varaosat voi tilata suoraan verkosta, mikä helpottaa 

merkittävästi suunnittelua ja varastonhallintaa.

Yhteyspalvelut

• Volvo-varaosaluettelot

• Vikakoodien etäluenta

• Huoltotiedot

• Ohjelmistolataukset

Yhteyspalvelut

• Turvallisuusvyöhykkeet

• Coaching-vyöhykkeet

• Ympäristövyöhykkeet

Volvo Connectin ominaisuudet
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volvobuses.fi
Esitteessä kuvatut tai mainitut laitteet saattavat olla erikseen tilattavia lisävarusteita, ja ne voivat vaihdella maittain.  

Volvo pidättää oikeuden mallin ja rakenteen muutoksiin niistä ennakolta ilmoittamatta.


