
Volvo Buses. Driving quality of life

Din portal til Volvo Buss-tjenester

Volvo Connect



Oppetid og produktivitet 

Alle kundene dine forventer at bussen dukker opp i tide 

og kommer trygt og punktlig frem til bestemmelsesstedet. 

Uplanlagt driftsstans må unngås for enhver pris, og drift-

skostnadene må holdes nede. Med Volvo Connect får 

du verktøyene du trenger.

Oversikt og detaljer

Kortfattede rapporter er nødvendig for å forbedre produk-

tiviteten. Generelle driftsdata, drivstoff- og energiforbruk 

og miljøinformasjon er tilgjengelig i standardrapporter. 

Du kan tilpasse rapportene etter eget ønske, eller du kan 

enkelt lage rapporter fra bunnen av.

Sikkerhet og passasjertilfredshet 

Passasjertilfredshet er den ultimate parameteren for 

en bedrift. Og sjåførenes ytelse er den viktigste enkeltfak-

toren for komfort og sikkerhet. Med Volvo Connect kan 

du analysere kjøreatferd og legge til hjelpetjenester for 

å gjøre hver reise så god som mulig.

Sanntidsdata og full historikk

I ditt daglige virke trenger du umiddelbar og tidlig varsling 

hvis noe skjer som kan forårsake driftsavbrudd. Og når 

det gjelder planlegging og analyse, kan du bruke historiske 

data til å identifisere mønstre og avvik. Med Volvo Connect 

kan du danne deg et fullstendig bilde.

Volvo Connect er inngangsporten til alle Volvo Buss-tjenestene. Her finner du Tilkoblede 
tjenester, for eksempel vårt unike Soneadministrasjon, så vel som programvarenedlasting, 
kjøretøydokumentasjon og verkstedsinstrukser – alt på ett sted. Volvo Connect gir støtte 

gjennom oppfølging av kjøretøyytelse og vedlikeholdsplanlegging og bidrar til økt 
produktivitet. Velkommen til å utforske Volvo Connect.

En ny portal for Volvo 
Buss-tjenester



Volvo Connect-verktøyene
Volvo Connect er laget for å gjøre livet lettere. Ett-trinns pålogging, snarveier til  

relevant informasjon og enkel veksling mellom detaljer og oversiktsinformasjon.  

Dette gjør at navigeringen kan tilpasses til arbeidsflyten din. Dette er spesielt nyttig 

når du legger til nye tjenester og funksjoner.

Ditt personlige instrumentbord – alt på ett sted
Dette er hvor du logger inn på alle Volvo Buss-tjenestene og administrerer kontoen din. 

Kontrollpanelet er ryddig og organisert, slik at du enkelt får tilgang til de vanligste aktivite-

tene via smarte miniprogrammer. Varslinger fra tilkoblede kjøretøy vises på startskjermen. 

Kjøretøystatus

Ditt eksterne kontrollpanel. Kjøretøyvarsler 

og bakgrunnsinformasjon blir øyeblikkelig 

tilgjengelig på skjermen på kontoret ditt.

Verkstedtjenester

Fjerndiagnostikk, koblingsskjemaer, servicein-

formasjon, programvareoppdateringer 

og et verktøy for å finne deler.

Kart

Posisjonsinformasjon er et sentralt element 

innenfor alle tilkoblede tjenester, som for 

eksempel Soneadministrasjon og kjøreprofil.

Rapporter

Få bedre innsikt i viktige sider ved virksomhe-

ten. Her finner du rapporter som analyserer 

ytelsen til flåten og sjåførene.

Nyheter

Her finner du nyheter fra Volvo Buss og 

informasjon om de nyeste Volvo Connect-

funksjonene og -tjenestene.

Eiendeler

Administrer alle kjøretøyene med et og samme 

verktøy. Eiendeler-verktøyet varsler deg når 

kjøretøyene trenger tilsyn.



Kjøretøystyring
Oppetid er nøkkelen til produktivitet. Bussene dine hører til på 

veien. Alltid punktlige og i rute. For å få flest mulig produktive timer 

er det nødvendig å kjenne stand og status til hvert enkelt kjøretøy. 

Med denne kunnskapen blir planleggingen av vedlikehold og service 

langt mer effektiv. 

Sjåføradministrasjon
Hvordan et kjøretøy kjøres, har umiddelbar og løpende innvirkning 

på slitasje, passasjerenes komfort og sikkerhet og ikke minst driv-

stoff- og energiforbruk. Med Volvo Connect kan du støtte opp om 

sjåførene og øke den totale produktiviteten.

Tilkoblede tjenester

• Kjøretøyinformasjon

• Kjøretøystatus

• Posisjon

• Rapporter

• Servicekalender

• Verkstedtjenester

Tilkoblede tjenester

• Kjøreprofil

• Rapporter

• I-Coaching

• Coaching-soner

Soneadministrasjon
Volvos Soneadministrasjon er en videreutvikling av geofencing. 

I stedet for å bare overvåke et kjøretøy og registrere når det krysser 

en grense, kan vi endre parametere om bord i kjøretøyet og 

kontrollere atferden innenfor en sone. 

Verkstedtjenester
Hvis du er en operatør som driver ditt eget verksted, 

vil Volvo Connect bidra til at det daglige arbeidet går mer effektivt. 

Umiddelbar tilgang til detaljert og oppdatert kjøretøyinformasjon 

sørger for kortere verkstedbesøk. Og reservedeler på nett gjør 

planlegging og lagerføring mye enklere.

Tilkoblede tjenester

• Volvo delekataloger

• Eksterne feilkoder

• Serviceinformasjon

• Programvarenedlastinger

Tilkoblede tjenester

• Sikkerhetssoner

• Coaching-soner

• Miljøsoner

Funksjoner i Volvo Connect
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volvobuses.com
Utstyr som avbildes eller omtales i brosjyren, kan være ekstrautstyr eller tilbehør, og tilgjengeligheten kan variere fra land til land.  

Vi forbeholder oss retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.


