
KONSTANT ONLINE MED NEW HOLLAND



FLEKSIBILITET

New Holland ved, at moderne landbrugsvirksomheder 
har fokus på fleksibilitet som et vigtigt middel til højere 
produktivitet og indtjening. Derfor er PLM® Connect fuldt 
kompatibelt med maskiner og redskaber af alle mærker, så 
du altid kan vælge den helt rigtige maskine til dine opgaver. 

TILSLuTTET

Når du ved, hvad der foregår i alle de marker, der arbejdes i, 
kan du træffe de rigtige beslutninger hjemme fra kontoret. Dette 
er en hjælp til optimeret administration af store maskinparker, 
hvor du kan planlægge de kommende opgaver ud fra 
maskinernes nuværende positioner. Ved at overvåge maskinens 
instrumentpanel online, kan du styrke produktiviteten og 
effektiviteten og samtidig reducere brændstofforbruget.
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TILSLuTTEDE MASKINEr  
fOr EffEKTIv LANDbrugSDrIfT

TILSLuTTET, ProduKTIv, EFFEKTIv

Landbruget er i konstant udvikling og hurtige beslutninger kan spille en 
afgørende betydning for din virksomheds indtjening. New Hollands mål var 
at placere den beslutningsansvarlige for landbruget eller maskinstationen i 
hver eneste mark, også selv om vedkommende fysisk befandt sig langt væk. 
Dette er nu muligt ved hjælp af PLM® Connect. Med mobiltelefonteknologi 
modtager brugeren dynamiske informationer i realtid for hver maskine, som 
arbejder i marken, og disse data kan analyseres, så der kan træffes de rigtige 
beslutninger for hver eneste maskine i hver eneste mark.



SMArT

Brugervenlighed kendetegner PLM® Connect teknologien. 
Med et intuitivt display i kabinen kan føreren effektivt og 
hurtig overskue de vigtigste parametre og kommunikere 
med gården. Den ukomplicerede webportal sikrer 
præcis styring af alle data og gør det let at træffe hurtige 
beslutninger baseret på informationer i realtid.

KoNSTANT SuPPorT

New Holland er tilgængelig døgnet rundt og året 
rundt for at give dig det maksimale udbytte af din 
PLM® Connect software. PLM® certificerede forhandlere 
hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger  
i henhold til dine behov. PLM® Customer Support er altid 
til rådighed for at sikre dig optimal udnyttelse af din 
nuværende pakke. Hvis du har lyst til at videreudvikle 
din ekspertise, kan du melde dig til et PLM® slutbruger 
træningskursus for at opnå endnu større kendskab til 
PLM® pakkens store potentiale.



HvILKEN PLM® CONNECT PAKKE DæKKEr  
DINE bEHOv bEDST?

dEN PErFEKTE PLM® CoNNECT PAKKE TIL dIG

Ikke to landbrugsvirksomheder er ens, og derfor har New Holland haft løbende kontakt med en lang række landmænd  
og maskinstationer over hele verden for at sikre, at PLM® Connect udvalget også passer til dine behov.
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FUNKTIONER PLM® CONNECT  
ESSENTIAL

PLM® CONNECT 
PROFESSIONAL

* Tilgængelig foråret 2015

Maskine-/flådestyring:

 - Maskinkortlægning

 - Asynkrone opdateringer

 - Maskinens historik

Maskin-/maskinparkovervågning:

 - Bevægelsesregistering og alarm, efter nøglen er drejet

 - Advarsler, hvis maskinen er udenfor et fastsat geografisk område

 - Advarsler, hvis maskinen startes efter arbejdstids ophør

Maskin-/maskinparkovervågning:

 - Forhåndsudfyldt vedligeholdelseskort

 - Påmindelser om vedligeholdelse

Maskin-/maskinparkstatus:

 - Tænding til, tomgang, lang tomgang, arbejde, høj belastning, bugsering, 

arbejde og bugsering, arbejde og bugsering og tømning, tømning og arbejde, 

tømning og bugsering, tømning, mark

Rapporter:

 - Motortimer

 - Tændingsnøgle til/fra

 - Anvendelse af udstyr, inklusiv brændstof

 - Patentbeskyttet CAN Data rapportering

 - Alarmstyring for CAN signaler

Maskinens instrumentpanel:

 - Grafisk visning af maskinens nøgleparametre

PLM® Connect til maskinmeddelelser:

 - Webportal til maskinen med foruddefinerede svar

Maskinens display:

 - Maskinens parametre

 - Tillad PLM® Connect Live - Tilslutning i realtid

Dataoverførsel*:

 - Fjernoverførsel af data til/fra maskinen/kontoret via PLM Connect

Serviceplatform



PLM® CoNNECT ESSENTIAL

PLM® Connect Essential pakken er perfekt til mellemstore landbrug, som ønsker at optimere produktiviteten og styre omkostningerne. 
Systemet kan også monteres på redskaber og traktorer, som ikke er udstyret med CAN Bus teknologi. Det tilbyder kortlægning  
og overvågning af maskinerne, så du altid ved præcist, hvad der foregår i dine marker.

PLM® CoNNECT ProFESSIoNAL

Store landbrug og maskinstationer vil vælge PLM® Connect 
Professional på grund af de omfattende informationer i realtid 
om hver maskine, uanset hvor den befinder sig. Systemet 
monteres på maskiner med CAN Bus teknologi og sender 
udførlige driftsinformationer tilbage til kontoret på gården, 
hvilket gør dig i stand til at ændre maskinens parametre 
og kommunikere med føreren for omgående forbedringer 
af produktivitet og effektivitet. PLM® Connect Live giver 
mulighed for forbindelse i realtid mellem driftsbestyrer og de 
pågældende maskiner.

CAN vIEWEr / vIrTuAL dISPLAY

Bruger du dataoverførsel, en mulighed via PLM® Connect 
Professional pakken, overføres driftsdata omgående fra 
maskinen til gårdens kontor ved hjælp af mobiltelefonteknologi. 
Dette giver dig mulighed for at træffe beslutninger ud fra de 
aktuelle arbejdsforhold. Du kan overvåge alle dine maskiner, 
uanset hvor langt fra gården de befinder sig. Resultatet: du kan 
nu være på mere end et sted ad gangen.
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gruNDLæggENDE EgENSKAbEr  
vED PLM® CONNECT
Hvis du er parat til at opleve, hvordan telemetri kan forbedre din indtjening og produktivitet, så er PLM® Connect Essential det helt 
rigtige valg. Systemet er perfekt til mindre og mellemstore landbrug, med maskiner og redskaber af forskellige mærker, og det vil 
sætte dig i stand til at udnytte dine jorde optimalt.

PLM® CoNNECT ESSENTIAL
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oPTIMAL MASKINSIKKErhEd 

Når dine maskiner befinder sig langt fra gården, kan du anvende geohegnteknologi, hvor du modtager en advarsel, hvis 
maskinen bevæger sig udenfor en forudindstillet geografisk grænse. Har du brug for mere? Hvad med en advarsel, hvis 
maskinen f.eks. er lånt ud og ikke returneres eller kører udenfor det tilladte område eller efter arbejdstidens ophør. Det har aldrig 
været lettere at beskytte dine mest værdifulde investeringer.

ovErvåGNING I rEALTId

PLM® Connect Essential er dine øjne og ører i marken. 
Du kan se præcis hvor den enkelte maskine befinder 
sig på den intuitive online portal, og planlægge, hvor 
den efterfølgende skal sendes hen for at undgå spildtid,  
som hæmmer produktiviteten.

PåMINdELSEr I rEALTId

Denne funktion sender dig en påmindelse, når det 
er tid for de faste eftersyn, så de kan udføres på det 
tidspunkt, der passer dig bedst. Derudover kan du 
overvåge maskinens status i realtid på dit online virtuelle 
instrumentpanel, som giver dig mulighed for at kontrollere 
de vigtigste driftsparametre for optimal effektivitet.



FuLdT KoMPATIBEL

PLM® Connect Essential teknologien er fuldt kompatibel 
med alle maskinfabrikater, det eneste krav er en 12 V  
strømforsyning! Det betyder også, at du kan bruge PLM® 
Connect Essential på ældre maskiner, som har tjent 
dig godt og effektivt i mange år og på din blandede 
maskinpark. Denne løsning er utrolig let at anvende,  
du tilslutter blot enheden og går i gang med arbejdet.

MAKSIMErING AF udBYTTET

Ved hjælp af PLM® Connect Essential teknologien er 
du i stand til at sammenligne resultater fra forskellige 
marker og fra forskellige førere. Ved at analysere 
disse data kan du efterfølgende sikre, at den bedste 
praksis er i brug over hele gården for maksimal 
produktivitet og indtjening.

“LETTErE PLANLæGNING,  
øGET TrYGhEd”

“Som mælkeproducent med et landbrugsareal spredt 
over et stort område, hjalp PLM® Connect Essential 
pakken mig med styring af min maskinpark under 
presning og wrapning ved at sikre, at hver traktor var 
på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det gav 
mig også ekstra tryghed at vide, at når traktorerne 
holdt parkeret forskellige steder om natten, ville jeg 
få en advarsel, hvis de blev flyttet”



PrOfESSIONEL TELEMETrI TIL MODErNE 
LANDbrugSvIrKSOMHEDEr

New Holland ved, at store landbrugsvirksomheder og maskinstationer skal holde styr på mange maskiner, der udfører en lang række 
forskellige opgaver indenfor samme periode. Maskinerne er ofte spredt over store afstande og præcis kontrol af hver maskine har 
afgørende betydning for at sikre en rentabel drift. PLM® Connect Professional vil hjælpe dig med disse og mange andre opgaver.

PLM® CoNNECT ProFESSIoNAL
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STYrING AF MASKINErNE  
FrA KoNTorET På GårdEN

Med anvendelse af maskinens virtuelle online 
instrumentpanel vil du være i stand til at advisere 
føreren om at ændre de vigtigste driftsparametre, 
som f.eks. motoromdrejninger, for effektiv kontrol 
af den individuelle maskine. Dette er perfekt i 
forbindelse med sæsonarbejdere eller uerfarne 
piloter for at sikre, at de så hurtigt som muligt 
arbejder effektivt i marken. Derudover kan du 
også overvåge eventuelle advarselslamper for at 
forebygge nedbrud, før det opstår.

PræCISE MASKINSAMMENLIGNINGEr

Ved hjælp af online portalen vil du præcist kunne 
sammenligne præstationen af en lang række maskiner 
for at sikre, at de mest effektive maskinindstillinger 
bruges i hele maskinparken. Og med præcise data af 
driftsomkostninger for hver mark, kan enhver kunde  
få oplyst den nøjagtige pris for en given opgave.



oPTIMErET FLådESTYrING

Du kan overvåge op til fyrre forskellige maskinparametre i 
realtid. Dette gør det muligt proaktivt at optimere den enkelte 
maskine ved hjælp af en ukompliceret meddelelsesfunktion, 
som bruges til at sende føreren oplysninger om de optimale 
maskinindstillinger for øget præstation.

“øGET ProduKTIvITET,  
BEdrE PLANLæGNING”

“Jeg driver en stor maskinstation og PLM® Connect 
Professional har givet mig mulighed for at reducere 
mine totale driftsomkostninger ved at sikre, at 
sæsonansatte medarbejdere bruger traktorer og 
mejetærskere på samme måde, som vore mere 
erfarne førere. Derudover kan jeg, ved hjælp af de 
præcise data for hver mark, tilbyde mine kunder  
en specialtilpasset udførsel af enhver opgave.”

INTErAKTIvT MEddELELSESSYSTEM

PLM® Connect Professional giver omgående 
kommunikation mellem dit kontor og føreren i marken. 
Ved at bruge online portalen kan du videregive 
vigtige data eller instruktioner til føreren, som kan 
svare ved hjælp af foruddefinerede meddelelser  
for at sikre optimal sikkerhed under arbejdet.

Vil du afslutte marken I dag?



SOM AT værE I MArKEN,  
MENS Du SIDDEr HjEMME På KONTOrET

Forestil dig at kunne se hver enkelt maskines driftsdata hjemme fra kontoret. Det er faktisk blevet en realitet med PLM® Connect 
Data Transfer som fås med PLM® Connect Professional pakken. Data kan nu overføres omgående fra marken til kontoret og tilbage 
igen, så du ikke behøver at køre ud til hver maskine og udveksle USB-sticks og datakort. Dette sparer kostbar tid og brændstof, og 
samtidig kan du altid reagere på de skiftende arbejdsforhold i takt med, at de opstår.

PLM® CoNNECT dATA TrANSFEr*: oMGåENdE dATAovErFørSEL
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* Tilgængelig foråret 2015



ALTId TæT KoNTAKT

Eftersom PLM® Connect Data Transfer anvender 
mobiltelefonteknologi, vil du altid være i kontakt med 
dine maskiner, døgnet rundt. Uanset om du opholder 
dig på kontoret, i bilen eller er på ferie, vil du kunne 
holde dig i kontakt med dine maskiner og dine førere, 
blot du har en internetforbindelse.

www.plmconnect.com

BESLuTNINGEr TræFFES I rEALTId

Indenfor landbruget kan lynhurtige beslutninger betyde forskellen mellem at opnå en fortjeneste eller risikere 
et tab. Derfor skal du altid have fingeren på pulsen, og det opnår du med PLM® Connect Data Transfer.  
Hvis du bemærker eventuelle ændringer i høstkvaliteten eller traktorens produktivitet, kan du omgående  
kontakte føreren og få ham til at ændre maskinens parametre. Denne hurtige dataoverførsel er nøglen til  
forbedret landbrugsproduktivitet.
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NEW hoLLANd ToP SErvICE:  
KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION

ToP TILGæNGELIGhEd
vi er altid til din rådighed: alle 
ugens dage og timer! uanset 
hvilke oplysninger du har brug 
for, uanset hvilket problem eller 
behov du har, skal du blot ringe 
til det gratis New Holland  
Top Service telefonnummer*.

ToP hASTIGhEd
Ekspreslevering  
af dele: når og hvor  
du skal bruge dem!

ToP PrIorITET
Hurtige løsninger  
i sæsonen: fordi arbejdet  
ikke kan vente!

ToP TILFrEdShEd
vi sætter alt ind på at finde  
de løsninger, du har brug for,  
og holder dig informeret: indtil 
du er 100% tilfreds!

DIN LOKALE FORHANDLER

Oplev New Holland Hvad Appen!
Scan her for at downloade Appen

www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående 
varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. -  
Printed in Italy - 10/14 - TP01 - (Turin) - 148008/DKO

	 For	flere	oplysninger	-	kontakt	venligst	din	New	Holland	forhandler!
*	Opkaldet	er	gratis	ved	opkald	fra	fastnettelefon.	Visse	europæiske	udbydere	pålægger	et	gebyr,	hvis	opkaldet	

sker	fra	en	mobiltelefon.	Kontakt	venligst	dit	telefonselskab	for	oplysninger	om	takster.	Hvis	der	er	problemer	
med	at	komme	igennem	på	det	gratis	telefonnummer,	kan	du	også	ringe	på	38323003.


