
W STAŁYM KONTAKCIE DZIĘKI NEW HOLLAND



OTWARTOŚĆ
W New Holland wszyscy wiedzą, że w nowoczesnych 
gospodarstwach rolnych ceni się elastyczność, ponieważ 
jest ona kluczem do większej wydajności i rentowności. 
Dlatego rozwiązanie PLM® Connect jest w pełni kompatybilne 
z maszynami i narzędziami wszystkich marek. Zapewnia ono 
elastyczność pod względem doboru sprzętu do potrzeb 
gospodarstwa. Zawsze.

STAŁA ŁąCZNOŚĆ
Ponieważ otrzymujesz informacje, jak przebiegają prace na 
każdym z pól, możesz podejmować odpowiednie decyzje, 
pozostając w biurze. Pozwala to zoptymalizować pracę 
floty: w oparciu o bieżące położenie maszyn zaplanujesz 
następne czynności. Śledząc wirtualny pulpit pojazdów, w 
pełni wykorzystasz czas pracy, poprawisz produktywność 
i wydajność, a nawet dostosujesz zużycie paliwa. Twoje 
pojazdy są połączone nie tylko z gospodarstwem, ale 
również ze sobą.
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WYDAjNA PRACA DZIĘKI STAŁEMu 
KONTAKTOWI Z MASZYNAMI

POŁąCZONE. WYDAjNE. PRODuKTYWNE.
Rolnictwo nieustannie się zmienia, a decyzje podejmowane w ułamku sekundy mają 
ogromny wpływ na rentowność działalności biznesowej. Celem firmy New Holland było 
zebranie zarządców gospodarstw i wykonawców kontraktowych na jednym polu, nawet 
jeśli znajdują się setki kilometrów od siebie. Teraz jest to możliwe dzięki PLM® Connect. 
Korzystając z technologii telefonii komórkowej, użytkownicy w czasie rzeczywistym 
otrzymują dynamiczne informacje na temat każdej maszyny wykonującej pracę w 
polu. Otrzymane dane można wykorzystać do analizy i podjęcia odpowiednich decyzji 
dotyczących wykorzystania każdej z maszyn.



INTELIGENTNE ROZWIąZANIE
Cechą wyróżniającą technologii PLM® Connect jest 
intuicyjność. Intuicyjny wyświetlacz znajdujący się w 
kabinie pozwala operatorom w łatwy sposób przeglądać 
najważniejsze parametry maszyny i komunikować się z 
gospodarstwem. Łatwy w obsłudze portal internetowy 
umożliwia skuteczne zarządzanie wszystkimi danymi, 
pozwalając na podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o 
otrzymywane na bieżąco informacje.

PEŁNE WSPARCIE
Pracownicy firmy New Holland służą pomocą 24 godziny 
na dobę, przez 365 dni w roku. Dzięki ich pomocy w pełni 
wykorzystasz możliwości oprogramowania PLM® Connect. 
Certyfikowani dealerzy PLM® pomogą wybrać odpowiedni 
pakiet dla Twojego gospodarstwa. Centrum obsługi klienta 
PLM® stale oferuje wsparcie w celu jak najlepszego 
wykorzystania aktualnie posiadanego pakietu. jeśli chcesz 
zwiększyć swoje umiejętności i w pełni wykorzystać 
potencjał pakietu PLM®, możesz skorzystać ze szkolenia dla 
użytkowników końcowych PLM®.



Który paKiet pLM® ConneCt  
stworzono z myślą o tobie?

paKiet pLM® DoPAsowAny Do twoiCH Potrzeb
Każde gospodarstwo rolne jest inne. Dlatego firma new Holland przeprowadziła 
dokładne konsultacje z rolnikami i usługodawcami z całego świata w celu 
dopasowania oferty Plm® Connect do wszystkich potrzeb.
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FUnKCJa pLM® ConneCt
eSSentiaL

pLM® ConneCt
proFeSSionaL

* Dostępne od wiosny 2015 r.

zarządzanie pojazdem/flotą pojazdów:

 - mapowanie pojazdów

 - Asynchroniczne aktualizacje

 - Historia/nawigacja okruszkowa

monitorowanie pojazdu/floty pojazdów:

 - wykrywanie ruchu i powiadomienia o wyłączeniu maszyny

 - Powiadomienia geobramek

 - Powiadomienia o obowiązkowych godzinach bezczynności

Konserwacja pojazdu/floty pojazdów:

 - wstępnie wypełniona karta przeglądów

 - Powiadomienia o nadchodzących przeglądach

stan pojazdu/floty pojazdów:

 - maszyna włączona, bezczynność, Długi okres bezczynności, Praca,  
   Duże obciążenie, ruch, Praca i ruch, Praca, ruch i rozładowywanie,  
   rozładowywanie i praca, rozładowywanie i ruch, rozładowywanie, w polu

raporty:

 - Czas pracy silnika (godziny)

 - maszyna włączona/wyłączona

 - wykorzystanie sprzętu (włącznie z paliwem)

 - Autorski system raportowania danych CAn

 - zarządzanie powiadomieniami sygnałów CAn

Pulpit pojazdu:

 - Graficzne przedstawienie najważniejszych parametrów pojazdu

Komunikator Plm® Connect w pojeździe:

 - Portal internetowy z ustalonymi odpowiedziami dla operatora pojazdu

wyświetlacz w pojeździe:

 - wyświetlanie parametrów pojazdów na ekranach roboczych

 - pLM® Connect live – połączenie w czasie rzeczywistym

transmisja danych*

 - zdalne przesyłanie danych z/do pojazdu/biura za pośrednictwem platformy  

   pLM® Connect



PLM® CONNECT ESSENTIAL
jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne średniej wielkości i pragniesz w jak największym stopniu zwiększyć jego efektywność 
jednocześnie obniżając koszty, pakiet PLM® Connect Essential stworzony jest dla Ciebie. Ten system może być stosowany 
również w ciągnikach i urządzeniach, które nie posiadają technologii CAN bus. Dzięki funkcjom mapowania i monitorowania 
pojazdów możesz stale śledzić, co dzieje się na Twoich polach.

PLM® CONNECT PROFESSIONAL
Właściciele dużych gospodarstw rolnych i usługodawcy wybierają 
pakiet PLM® Connect Professional, ponieważ oferuje on możliwość 
otrzymywania na bieżąco szczegółowych danych na temat każdej 
maszyny, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajduje. 
Wyposażenie maszyny w technologię CAN bus umożliwia 
przesyłanie informacji zwrotnych do biura, co pozwala na odwrotne 
przesyłanie porad operatorowi, jak zmodyfikować ustawienia 
maszyny, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie 
efektywności. PLM® Connect Live umożliwia menedżerom floty 
łączenie się w czasie rzeczywistym ze swoimi pojazdami.

bIEŻąCY MONITORING / WIRTuALNY WYŚWIETLACZ
Transmisja danych, jako opcja dostępna z pakietem  
PLM® Connect Professional, pozwala na przesyłanie danych 
w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z maszyny do biura 
domowego, za pośrednictwem telefonii komórkowej. Rozwiązanie 
to pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne 
warunki pracy. Możesz monitorować pracę wszystkich maszyn 
oddalonych od siebie nawet o setki kilometrów. Rezultat: teraz 
możesz być w wielu miejscach w tym samym czasie.
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PODSTAWOWY PAKIET PLM® CONNECT

jeśli chcesz przekonać się, w jaki sposób rozwiązania z zakresu telematyki mogą zwiększyć rentowność 
i efektywność Twojego gospodarstwa, pakiet PLM® Connect Essential to odpowiedni wybór. Pakiet ten 
doskonale sprawdza się w małych i średnich gospodarstwach, w których wykorzystuje się pojazdy i narzędzia 
rolnicze różnych marek, sprawiając, że w pełni wykorzystasz każdy skrawek ziemi.

PLM® CONNECT ESSENTIAL
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PEŁNE bEZPIECZEńSTWO MASZYN
Gdy Twoje maszyny znajdują się daleko od gospodarstwa, możesz ustalić wirtualne ograniczenia geograficzne (tzw. geobramki) 
dzięki którym otrzymasz powiadomienie, gdy maszyna znajdzie się poza wyznaczonym obszarem. To zbyt mało? Co powiesz 
na możliwość ustawienia obowiązkowych godzin bezczynności? jeśli twoja maszyna jest wypożyczona możesz ustawić alert 
informujący czy maszyna pracuje na wyznaczonym terenie i w określonym czasie. Ochrona sprzętu jeszcze nigdy nie była tak łatwa.

MONITORING W CZASIE RZECZYWISTYM
Pakiet PLM® Connect Essential pozwala kontrolować 
każdy aspekt pracy w polu. Sprawdź, gdzie dokładnie 
znajduje się dana maszyna, korzystając z intuicyjnego 
portalu internetowego, dzięki któremu zaplanujesz 
kolejne prace i zmniejszysz czas przestojów, które 
negatywnie wpływają na produktywność.

POWIADOMIENIA W CZASIE RZECZYWISTYM
Funkcja ta przypomina o planowanych przeglądach, tak 
aby można było wykonać je w jak najkorzystniejszym 
czasie. Ponadto możesz na bieżąco otrzymywać 
informacje o stanie maszyny za pośrednictwem 
wirtualnego pulpitu. Pozwala on na monitorowanie 
najważniejszych parametrów roboczych w celu 
zwiększenia wydajności prac rolniczych.



PEŁNA KOMPATYbILNOŚĆ
Technologia PLM® Connect Essential jest w pełni 
kompatybilna ze sprzętem wszystkich marek. 
Wystarczy, że maszyna wyposażona jest w gniazdo 
12 V. Oznacza to również, że pakiet PLM® Connect 
Essential współpracuje ze starszymi maszynami, które 
od wielu lat sprawdzają się w pracach polowych, 
a także z flotą złożoną z pojazdów różnych marek. 
Rozwiązanie to zapewnia najwyższą łatwość 
użytkowania. Wystarczy podłączyć urządzenie, które 
od razu gotowe jest do pracy.

MAKSYMALIZACjA WYDAjNOŚCI
Pakiet PLM® Connect Essential umożliwia porównywanie 
danych dotyczących poszczególnych pól i pracy 
operatorów. Analizując otrzymane dane, zapewnisz 
wykorzystanie najlepszych praktyk w obrębie całego 
gospodarstwa, przyczyniając się do zwiększenia 
efektywności i rentowności.

„uPROSZCZONE PLANOWANIE,  
WIĘKSZY SPOKój DuCHA”
„Moja farma mleczarska zajmuje duży obszar, ale 
pakiet PLM® Connect Essential pozwolił mi skutecznie 
zarządzać flotą podczas belowania i owijania bel. 
Dzięki niemu mogę być pewnym że każdy ciągnik 
znajdzie się w odpowiednim miejscu, o odpowiednim 
czasie. System pozwala także upewnić się, że w nocy 
maszyny są zaparkowane we właściwym miejscu.  
W przypadku, gdyby ktoś próbował je przemieścić,  
od razu otrzymam powiadomienie”.
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PROFESjONALNY SYSTEM TELEMATYCZNY  
DLA NOWOCZESNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

W New Holland wszyscy wiedzą, że duże gospodarstwa rolne i usługodawcy muszą stale dbać o wiele maszyn, które w tym 
samym czasie wykonują różne rodzaje prac. Ponadto maszyny te pracują w znacznej odległości od siebie, co sprawia, że 
precyzyjne zarządzanie każdą z nich ma bardzo istotny wpływ na zapewnienie opłacalności prac. PLM® Connect Professional 
pomaga rozwiązać także wiele innych problemów.

PLM® CONNECT PROFESSIONAL

DOKŁADNE PORóWNANIE POjAZDóW
Dzięki portalowi internetowemu zyskasz możliwość 
dokładnego porównania wydajności kilku maszyn. 
Pozwala to na wybór najbardziej optymalnych 
ustawień dla całej floty. Ponadto dzięki uzyskaniu 
szczegółowych danych dotyczących kosztów 
eksploatacji dla danego pola możesz przedstawić 
klientowi precyzyjne wyliczenia kosztów.

ZDALNIE ZARZąDZAj MASZYNAMI, 
POZOSTAjąC W bIuRZE 
Obserwując wirtualną tablicę rozdzielczą masz 
możliwość monitorowania pracy i doradzenie 
operatorowi zmianę parametrów, jak np. obrotów 
silnika, co poprawi  efektywność pracy maszyny.
Funkcja ta doskonale sprawdza się w przypadku 
pracowników sezonowych lub niedoświadczonych 
operatorów maszyn, pozwalając zapewnić, że jak 
najszybciej osiągną oni odpowiednią wydajność 
pracy w polu. Ponadto możesz także monitorować 
wskazania świateł ostrzegawczych, co pozwala 
zapobiec przestojom jeszcze przed ich wystąpieniem.



Czy dzisiaj zakończysz pracę na tym polu?

INTERAKTYWNA KOMuNIKACjA
PLM® Connect Professional pozwala na 
natychmiastową komunikację pomiędzy biurem 
a operatorem wykonującym prace w polu. Dzięki 
portalowi internetowemu możesz przesyłać 
operatorom najważniejsze dane lub polecenia. 
Operatorzy mogą z kolei odpowiadać na nie, 
korzystając z gotowych wiadomości. Pomaga to 
zachować pełne bezpieczeństwo w czasie pracy.

„OPTYMALIZujĘ EFEKTYWNOŚĆ, 
AKTuALIZujĘ PLANY PRACY”
„Prowadzę dużą firmę podwykonawczą. Rozwiązanie 
PLM® Connect Professional pozwoliło mi zmniejszyć 
ogólne koszty eksploatacji poprzez upewnienie się, 
że pracownicy sezonowi korzystają z ciągników i 
kombajnów w taki sam sposób, jak bardziej doświadczeni 
operatorzy. Ponadto dzięki otrzymywaniu dokładnych 
danych z każdego pola mogę zapewnić każdemu 
klientowi współpracę dostosowaną do jego wymagań”.

OPTYMALIZACjA ZARZąDZANIA FLOTą
Możesz monitorować parametry nawet czterdziestu 
różnych pojazdów. ustawienia każdego pojazdu mogą 
być dostosowane dzięki prostemu komunikatorowi, 
który służy do przesyłania operatorom informacji 
pozwalających zwiększyć wydajność maszyny.



ŚLEDź POSTĘP PRAC, NIE RuSZAjąC 
SIĘ Z bIuRA

Wyobraź sobie, że masz dostęp do danych roboczych każdej maszyny bez opuszczania biura. Teraz jest to możliwe 
dzięki opcjonalnemu systemowi PLM® Connect Data Transfer dostępnemu z pakietem PLM® Connect Professional. 
Dane są natychmiastowo przesyłane z pola do biura i z powrotam, co eliminuje konieczność ciągłej wymiany 
nośników pamięci uSb i kart danych w każdej maszynie osobno. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzisz cenny czas 
i paliwo, a ponadto zyskasz możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki. Zawsze.

PLM® CONNECT DATA TRANSFER*: NATYCHMIASTOWE ZARZąDZANIE DANYMI
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Dostępne od wiosny 2015



ZAWSZE W KONTAKCIE
PLM® Connect Data Transfer wykorzystuje technologie 
telefonii komórkowej, dzięki którym pozostaniesz w 
stałym kontakcie ze swoimi maszynami, 24 godziny 
na dobę, 365 dni w roku. Niezależnie od tego, czy 
znajdujesz się w biurze, w samochodzie, czy też na 
wakacjach, łącząc się z Internetem możesz stale 
śledzić swe maszyny oraz pracę operatorów.

www.plmconnect.com

PODEjMOWANIE DECYZjI W CZASIE RZECZYWISTYM
W rolnictwie ułamki sekund mogą zadecydować o tym, czy odniesiesz sukces, czy też poniesiesz stratę. Dlatego 
warto jest zawsze trzymać rękę na pulsie. To właśnie zapewnia PLM® Connect Data Transfer. jeśli zaobserwujesz 
zmiany w jakości zbiorów lub wydajności ciągnika, możesz błyskawicznie nakazać operatorowi zmianę ustawień. 
Szybki transfer danych stanowi klucz do zwiększenia efektywności Twojego gospodarstwa.



NEW HOLLAND TOP SERVICE:  
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWYŻSZA SZYBKOŚĆ
Ekspresowa dostawa  
części – zawsze na czas  
i w dowolne miejsce!

NAJWYŻSZY PRIORYTET
Szybkie rozwiązywanie  
problemów w czasie sezonu – 
zbiory nie mogą czekać!

NAJWYŻSZY POZIOM 
ZADOWOLENIA
Znajdujemy i wdrażamy  
niezbędne rozwiązanie,  
na bieżąco informując klienta –  
aż będzie w 100% zadowolony!

TWÓJ LOKALNY DEALER

New Holland What’s App!
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje

Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć 
wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications.  
Bts Adv. – 01/15 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 148008/POL

NAJWYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ
Zawsze jesteśmy gotowi służyć 
pomocą – 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu, przez cały rok! 
Niezależnie od tego, jakiej  
informacji potrzebujesz, jaki masz 
problem czy prośbę, wystarczy,  
że zadzwonisz pod numer 
telefonu 00800 64 111 111 lub do 
najbliższego dealera New Holland.
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www.newholland.pl


