
Volvo Buses. Driving quality of life

Portal do usług Volvo Bus Services

Volvo Connect



Dyspozycyjność i produktywność 

Wszyscy klienci oczekują, że autobus przyjedzie na czas 

oraz bezpiecznie i punktualnie dotrze do celu. Wszelkimi 

sposobami należy unikać nieplanowanych przestojów 

i obniżać koszty operacyjne. Volvo Connect zapewnia 

narzędzia niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Informacje ogólne i szczegółowe

Zwięzłe raporty istotnie przyczyniają się do poprawy 

produktywności. Raporty standardowe zawierają ogólne 

dane operacyjne, dane o zużyciu paliwa i energii oraz dane 

dotyczące ochrony środowiska. Raporty takie można 

zestawiać zgodnie z własnymi preferencjami. W razie 

potrzeby można też tworzyć własne raporty.

Bezpieczeństwo i zadowolenie pasażerów 

Zadowolenie pasażerów jest najważniejszym parametrem 

biznesowym, a praca kierowcy to najważniejszy element 

wpływający na ich komfort i bezpieczeństwo. Za 

pośrednictwem Volvo Connect możesz analizować styl 

jazdy kierowcy i dodawać usługi zwiększające 

przyjemność płynącą z każdej podróży.

Dane bieżące i historyczne

Na co dzień potrzebne są błyskawiczne i odpowiednio 

wczesne ostrzeżenia przed potencjalnymi zakłóceniami. 

Na potrzeby planów i analiz potrzebne są natomiast dane 

historyczne służące do wykrywania tendencji i odchyleń 

od normy. Dzięki Volvo Connect można uzyskać pełny 

obraz sytuacji.

Volvo Connect to wejście do świata usług Volvo Bus Services. W jednym miejscu można tu 
znaleźć zintegrowane usługi, w tym nasze unikatowe usługi zarządzania strefami, zasoby 

do pobrania, dokumentacje pojazdów, instrukcje dla warsztatów, funkcje dokładnego 
monitorowania osiągów pojazdu, narzędzia do planowania serwisu oraz opisy działań 

zwiększających produktywność. Zapraszamy do odkrywania Volvo Connect.

Nowy portal do usług  
Volvo Bus Services



Narzędzia Volvo Connect
Volvo Connect ma ułatwiać życie, korzysta zatem z mechanizmów jednokrotnego logowania, 

zawiera skróty do odpowiednich informacji i umożliwia łatwe przechodzenie między danymi 

ogólnymi i szczegółowymi. Dzięki temu nawigację można dostosować do konkretnego 

procesu, co jest szczególnie ważne w przypadku dodawania nowych usług i funkcji.

Osobisty pulpit nawigacyjny - wszystko w jednym miejscu
W tym miejscu można zalogować się do wszystkich usług Volvo Bus Services i zarządzać 

swoim kontem. Dzięki dobrze zorganizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu można łatwo 

uzyskać dostęp do najczęściej wykonywanych czynności za pomocą inteligentnych widżetów. 

Powiadomienia ze zintegrowanych pojazdów są wyświetlane już na ekranie startowym. 

Usługa Status pojazdu

Zdalny pulpit nawigacyjny, na którym 

błyskawicznie pojawiają się ostrzeżenia 

dotyczące pojazdów i inne istotne informacje.

Usługi serwisowe

Zdalna diagnostyka, schematy elektryczne, 

informacje serwisowe, aktualizacje 

oprogramowania i narzędzie do 

wyszukiwania części.

Mapy

Określenie pozycji jest kluczowym elementem 

niemal wszystkich zintegrowanych usług 

takich, jak zarządzanie strefami i profil jazdy.

Raporty

W tym miejscu można uzyskać dostęp do 

raportów analizujących wyniki pracy floty 

i kierowców, aby mieć lepszą wiedzę na temat 

ważnych aspektów prowadzonej działalności 

operacyjnej.

Wiadomości

W tym miejscu można znaleźć wiadomości od 

Volvo Buses oraz informacje o najnowszych 

funkcjach i usługach Volvo Connect.

Aktywa

Narzędzie Aktywa powiadamia o problemach 

dotyczących pojazdów i umożliwia 

zarządzanie wszystkimi tymi pojazdami 

z poziomu jednego narzędzia.



Zarządzanie pojazdem
Dyspozycyjność to klucz do produktywności. Autobusy i autokary 

powinny jeździć punktualnie i zgodnie z rozkładem. Aby zwiększyć 

produktywność, trzeba znać stan i status każdego pojazdu. Dzięki 

tej wiedzy planowanie konserwacji i serwisu może okazać się 

znacznie bardziej efektywne. 

Zarządzanie kierowcami
Sposób jazdy ma bezpośredni i stały wpływ na zużycie pojazdu, 

komfort pasażerów, bezpieczeństwo oraz, co nie mniej ważne, 

zużycie paliwa i energii. Dzięki Volvo Connect można pomagać 

kierowcom w poprawie tego elementu i zwiększać ogólną 

produktywność.

Zintegrowane usługi

• Informacje o pojeździe

• Usługa Status Pojazdu

• Pozycja

• Raporty

• Kalendarz serwisowy

• Usługi serwisowe

Zintegrowane usługi

• Profil jazdy

• Raporty

• I-Coaching

• Strefy coachingu

Zarządzanie strefami
Oferowana przez Volvo usługa zarządzania strefami to rozwinięta 

forma geofencingu. Zamiast zwykłego śledzenia pojazdu 

i rejestrowania czasu przekroczenia przez niego granicy strefy, 

można zmieniać parametry pojazdu i kontrolować jego działanie 

w danej strefie. 

Usługi serwisowe
Volvo Connect ułatwia pracę osobom prowadzącym własny serwis, 

ponieważ zapewnia błyskawiczny dostęp do szczegółowych 

i aktualnych danych pojazdu, co skraca czas wizyt serwisowych. 

Natomiast dostęp online do bazy części zamiennych znacznie 

ułatwia planowanie i magazynowanie zapasów.

Zintegrowane usługi

• Katalogi części Volvo

• Zdalne kody usterek

• Informacje serwisowe

• Oprogramowanie do pobrania

Zintegrowane usługi

• Strefy bezpieczeństwa

• Strefy coachingu

• Strefy zielone

Funkcje w Volvo Connect
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volvobuses.com
Przedstawione lub wzmiankowane w tej broszurze wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym lub dodatkowym i nie być  

dostępne na rynku polskim. Dane techniczne produktów mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.


