Volvo Connect
Uw portaal voor Volvo Bus Services

Volvo Bus. Driving quality of life

Een nieuw portaal voor
Volvo Bus Services
Volvo Connect is een systeem voor wagenparkbeheer en uw toegang tot Volvo Busservices. Connected services, zoals ons unieke Zone Management, evenals
softwaredownloads, voertuigdocumentatie en werkplaatsinstructies - alles
op één plek. Het biedt ondersteuning door de opvolging van voertuigprestaties,
onderhoudsplanning en productiviteitsverhoging. Welkom bij Volvo Connect.

Inzetbaarheid en productiviteit

Veiligheid en passagierstevredenheid

Uw klanten verwachten dat de bus op tijd komt en ze veilig

Tevreden passagiers zijn de ultieme graadmeter voor

en punctueel op hun bestemming aankomen. Niet-geplande

bedrijven. En chauffeursprestaties zijn de allerbelangrijkste

stilstand moet op alle mogelijke manieren worden

factor voor comfort en veiligheid. Via Volvo Connect kunt

voorkomen en de operationele kosten moeten laag worden

u rijgedrag analyseren en assistentieservices toevoegen

gehouden. Volvo Connect geeft u de tools die u nodig heeft.

om van elke reis een prettige ervaring te maken.

Overzicht en alle details

Realtime en volledige historiek

Overzichtelijke rapporten zijn van essentiële waarde voor

In uw dagelijkse werk hebt u onmiddellijk en vroegtijdig

productiviteitsverbeteringen. Algemene operationele

waarschuwingen nodig als er iets gebeurt dat storingen

gegevens, brandstof- en energieverbruik en ook

kan veroorzaken. En voor uw planning en analyse kunt

milieuprestaties zijn beschikbaar in standaardrapporten.

u via de historiek patronen identificeren en anomalieën

De rapporten kunnen worden opgesteld en samengevoegd

vinden. Met Volvo Connect krijgt u het volledige overzicht.

volgens uw voorkeuren of u kunt eenvoudig uw eigen
rapporten maken.

Uw persoonlijke dashboard – alles op één plek

De Volvo Connect toolbox

Hier logt u in op al uw Volvo Bus Services en beheert u uw account. Het dashboard

Volvo Connect is ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken. Een eenmalige

is eenvoudig te organiseren, zodat u via slimme widgets toegang heeft tot de meest

aanmelding, snelkoppelingen naar relevante informatie en een eenvoudige switch

voorkomende activiteiten. Meldingen van uw verbonden voertuigen worden al

tussen details en overzicht. De navigatie kan aan uw workflow worden aangepast,

op uw startscherm aangegeven.

en dat is met name handig als u nieuwe services en functies toevoegt.

Voertuigstatus

Kaarten

Uw externe dashboard. Voertuigwaarschuwin-

Positie is een belangrijk element in bijna alle

gen en achtergrondinformatie, direct beschik-

connected services, zoals Zone Management

baar op het scherm in uw kantoor.

en rijprofiel.

Werkplaatsservices

Rapporten

Diagnose op afstand, bedradingsschema's,

Vergaar betere kennis en inzicht in belangrijke

service-informatie, software-updates en een

aspecten van uw activiteiten. Hier hebt

tool om onderdelen te vinden.

u toegang tot rapporten die de prestaties
van uw wagenpark en chauffeurs analyseren.

Assets

Nieuws

Beheer al uw voertuigen in één tool. De

Hier vindt u nieuws van Volvo Buses en infor-

Assets-tool waarschuwt u wanneer een

matie over de nieuwste functies en services

van uw voertuigen aandacht nodig heeft.

van Volvo Connect.

Functies in Volvo Connect

Voertuigbeheer
Beschikbaarheid is de sleutel tot productiviteit. Uw bussen en touringcars moeten op de weg zijn. Altijd op tijd en aankomst volgens
de dienstregeling. Om het aantal productieve uren te maximaliseren,
wilt u op de hoogte zijn van de conditie en status van elk voertuig.
Met die kennis kan de planning van onderhoud en service zo veel
efficiënter zijn.

Zone Management
Volvo Zone Management is geofencing op een hoger niveau. In
plaats van alleen een voertuig te monitoren en te registreren
wanneer dit een grens overschrijdt, kunnen we parameters aan

Connected Services
• Voertuiginformatie
• Voertuigstatus
• Positie
• Rapporten
• Servicekalender
• Werkplaatsservices

Connected Services
• Safety Zones
• Coachingzones
• Milieuzones

Rijgedrag
De manier waarop een voertuig wordt bestuurd heeft een
onmiddellijke en continue impact op slijtage, passagierscomfort,
veiligheid en – niet in de laatste plaats – brandstof- en
energieverbruik. Met Volvo Connect kunt u uw chauffeurs

Connected Services
• Rijgedrag
• Rapporten
• I-Coaching
• Coachingzones

ondersteunen en uw algehele productiviteit verhogen.

Werkplaatsservices
Als u een exploitant met een eigen werkplaats bent, is Volvo
Connect bedoeld om uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger
te kunnen uitvoeren. Dankzij directe toegang tot gedetailleerde

boord van het voertuig wijzigen en het gedrag ervan binnen een

en bijgewerkte voertuiggegevens wordt het bezoek aan

zone regelen.

de werkplaats korter. En online onderdelen bestellen maakt
planning en voorraadbeheer een stuk gemakkelijker.

Connected Services
• Volvo-onderdelencatalogi
• Foutcodes op afstand
• Service-informatie
• Softwaredownloads
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De in deze brochure getoonde of genoemde uitrustingen zijn mogelijk alleen verkrijgbaar als optie of als accessoire en kunnen per land verschillen.
Wij behouden ons het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

