
Volvo Buses. Driving quality of life

Din portal till tjänsterna från Volvo Bussar

Volvo Connect



Tillgänglighet och produktivitet 

Samtliga kunder förväntar sig att bussen ska anlända till 

destinationen säkert och i tid. Oplanerade driftstopp måste 

undvikas till varje pris och driftkostnaderna måste hållas 

låga. Volvo Connect ger dig tillgång till de verktyg du 

behöver.

Översikt – och alla detaljer

De koncisa rapporterna innehåller vital information 

som utgör underlag för att öka produktiviteten. 

Standardrapporterna innehåller allmänna driftdata, 

information om bränsle- och energiförbrukning samt 

miljöprestanda. Rapporterna kan sammanställas och 

utformas efter dina egna behov och du skapar enkelt 

egna rapporter.

Säkerhet och passagerarnöjdhet 

Passagerarnöjdheten är det ultimata måttet på din 

verksamhet. Förarens prestanda utgör den enskilt 

viktigaste faktorn när det gäller både komfort och 

säkerhet. Volvo Connect ger dig möjlighet att analysera 

körbeteendet och lägga till hjälptjänster som gör varje 

resa bekväm.

Realtidsdata och fullständig historik

Du behöver omedelbara och tidiga varningar om allt som 

kan orsaka störningar i din dagliga verksamhet. Arbetet 

med planering och analyser kräver dessutom tillgång till 

historiska data som hjälper dig att se mönster och 

identifiera avvikelser. Volvo Connect ger dig all den 

information du behöver.

Volvo Connect är din portal till alla tjänster i Volvo Bussars värld. Här hittar du allt från 
uppkopplade tjänster, till exempel vår unika Zone Management, och nedladdningsbara 
programvaror till fordonsdokumentation och reparationsanvisningar – på en enda plats. 

Volvo Connect ger dig stöd i form av grundliga uppföljningar av fordonsprestanda, 
underhållsplanering och produktivitetshöjande åtgärder. Välkommen 

att utforska Volvo Connect.

En ny portal för dina tjänster 
från Volvo Bussar



Volvo Connect – verktygslådan för din verksamhet
Volvo Connect gör ditt arbete enklare. Den enkla inloggningen ger dig tillgång till genvägar 

till relevant information och du kan enkelt växla mellan information på detaljnivå och 

översikter. Navigeringen kan anpassas till ditt arbetsflöde, vilket är mycket smidigt när du 

lägger till nya tjänster och funktioner.

Din personliga dashboard – allt på en enda plats
Här loggar du in för att använda alla dina tjänster från Volvo Bussar och hantera ditt konto. 

Din dashboard är enkel att organisera och smarta widgetar ger dig smidig tillgång till dina 

vanligaste aktiviteter. Aviseringar från dina anslutna fordon visas dessutom på din 

startskärm. 

Fordonsstatus

Din fjärrinstrumentpanel. Här kan du 

omedelbart se allt från fordonsvarningar till 

bakgrundsinformation om dina fordon på en 

skärm på ditt kontor.

Verkstadstjänster

Här finns fjärrdiagnoser, kopplingsscheman, 

serviceinformation, programvaruuppdateringar 

och ett verktyg som hjälper dig hitta rätt 

reservdelar.

Kartor

Positionen utgör ett nyckelelement i de flesta 

uppkopplade tjänster, till exempel Zone 

Management och Körprofil.

Rapporter

Få ökade kunskaper om och insikt i viktiga 

aspekter av din verksamhet. Här hittar du 

rapporter som analyserar prestandan hos din 

vagnpark och dina förare.

Nyheter

Här hittar du nyheter från Volvo Bussar och 

information om de senaste funktionerna och 

tjänsterna i Volvo Connect.

Resurser

Hantera alla dina fordon via ett enda verktyg. 

Resursverktyget meddelar dig när något av 

dina fordon kräver din uppmärksamhet.



Vehicle Management
Tillgänglighet är nyckeln till produktivitet. Dina bussar och 

turistbussar hör hemma på vägarna. Alltid i tid och enligt tidtabellen. 

Information om hälsan hos och statusen för varje fordon ger dig 

möjlighet att maximera antalet produktiva timmar. Den här 

kunskapen hjälper dig även att effektivisera underhållet och 

servicen av varje fordon. 

Förarhantering
Körstilen har både en omedelbar och kontinuerlig påverkan på 

slitage, passagerarkomfort, säkerhet och – inte minst – bränsle- 

och energiförbrukning. Volvo Connect gör det möjligt att stödja dina 

förare och öka din totala produktivitet.

Uppkopplade tjänster

• Fordonsinformation

• Fordonsstatus

• Positionering

• Rapporter

• Servicekalendern

• Verkstadstjänster

Uppkopplade tjänster

• Körprofil

• Rapporter

• I-Coaching

• Coachningszoner

Zone management
Volvos Zone Management är geofencingteknik i den högre skolan. 

Den här tekniken gör det inte bara möjligt att övervaka ett fordon 

och registrera när det passerar en geografisk gräns. Den gör det 

även möjligt att ändra parametrar ombord på fordonet och aktivt 

påverka hur det körs i en zon. 

Verkstadstjänster
Volvo Connect är skapat för att effektivisera det dagliga arbetet hos 

dig som är operatör och har en egen verkstad. Den omedelbara 

åtkomsten till detaljerad och uppdaterad fordonsinformation gör 

verkstadsbesöken kortare. Möjligheten att beställa reservdelar 

online underlättar dessutom planeringen och lagerhållningen.

Uppkopplade tjänster

• Volvos reservdelskataloger

• Fjärravläsning av felkoder

• Serviceinformation

• Programvarunedladdningar

Uppkopplade tjänster

• Säkerhetszoner

• Coachningszoner

• Miljözoner

Funktionerna i Volvo Connect
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volvobuses.com
Utrustning som visas eller nämns i broschyren kan vara tillval eller tillbehör. Utrustningen kan dessutom variera mellan olika länder.  

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra produktspecifikationerna.


