
• MONITORAMENTO DE FROTA
• GESTÃO AGRONÔMICA 
• GERENCIAMENTO DE DADOS



O mercado agrícola brasileiro está cada dia mais avançado e 
moderno. Essa realidade nos traz desafi os tecnológicos, mas 
também nos mostra grandes oportunidades.

E para isso é preciso reinventar novas formas de gerir todas 
as etapas do processo produtivo de uma fazenda.

Os portais conectados chegaram para ser o seu grande aliado 
nessa evolução da agricultura digital, garantindo o controle 
total da sua operação, em todos os momentos, de onde você e 
sua equipe estiverem. 

PORTAIS 
CONECTADOS 
MY CASE IH E AFS CONNECT

6. AFS CONNECT CENTER
Centro Avançado de Conectividade Case IH.

1. MY CASE IH
Canal de comunicação da Case IH e o 
cliente � nal, além de ser porta de acesso 
ao portal AFS Connect.

2. AFS CONNECT
Plataforma de agricultura digital Case IH, 
tudo que você precisa de maneira fácil, 
rápida e intuitiva.

3. MONITORAMENTO DE FROTA
Acompanhe em tempo real o que sua 
máquina está fazendo, além de poder 
consultar informações históricas e acessar 
monitores ao vivo.

4. GESTÃO DE DADOS AGRONÔMICOS
Todos os dados da sua fazenda sendo gerenciados 
no computador ou na palma da sua mão. Nunca 
foi tão fácil gerir dados de colheita, plantio, 
pulverização e outros.

5. GERENCIAMENTO DE DADOS
Com a intenção de ser uma plataforma aberta, 
o AFS Connect integra dados agronômicos e de 
frota com as principais marcas do mercado.
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Conceito de login único: apenas um usuário e senha para acesso a 
todos os serviços da marca.

 Associação de concessionários para gestão de assinaturas de 
telemática.

 Acesso à Base de Conhecimento: manuais do operador, especifi cações 
técnicas, brochuras, tutoriais, fotos, instruções de instalação, dicas de 
manutenção e muitos outros conteúdos,

My Brand e My Account para facilitar seu acesso as preferências e 
informações.

O My Case IH é o portal de relacionamento que reúne todas as soluções Case IH 
em um só lugar. Com um único login e senha, você acessa documentos, 
gerencia sua frota de máquinas e dispositivos AFS, acessa nossa base de 
conhecimento, além de ser a porta de acesso para o portal AFS Connect.

1. MY CASE IH

My Account My Equipment AFS Conhecimento 
de Suporte

Peças e 
Serviços

https://my.caseih.com

https://my.caseih.com

TODAS AS SOLUÇÕES CASE IH EM UM CLIQUE, NUM SÓ LUGAR.
SIMPLES, PRÁTICO, INTUITIVO E SEGURO!

O MY CASE IH É DIVIDIDO EM DUAS SEÇÕES 

MY BRAND
Visão geral de máquinas e dispositivos + documentos de suporte
A seção My Brand fornecerá ao cliente uma visão geral de sua frota (máquinas 
+ equipamentos). O outro grande recurso é a Base de Conhecimento, na qual 
várias informações técnicas, artigos e dicas são compartilhadas.

Site
Na página do produto My Case IH, o cliente poderá encontrar o catálogo 
de qualquer máquina. Para permitir isso, o My Case IH está vinculado ao 
sistema do site Case IH, no qual os catálogos são carregados.

MY ACCOUNT
Gerenciamento de máquinas e dispositivos
Na seção My Account, o cliente poderá modifi car suas informações. Além 
de alterar as informações do usuário, ele poderá renomear suas máquinas 
ou criar contas de usuário.

AFS Connect
O AFS Connect não afeta o My Case IH, mas sim o contrário. Além de ser 
o ponto de acesso, o My Case IH é a plataforma na qual o cliente poderá 
modifi car algumas confi gurações do AFS Connect (idioma e unidades de 
medida).
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O portal AFS Connect foi pensado para auxiliar 
as tomadas de decisão em tempo real. Em um 
ambiente simples e intuitivo, você pode visualizar 
sua frota e gerenciar suas operações em uma 
plataforma ABERTA para que DADOS de todos os 
tipos possam ser INTEGRADOS para facilitar o dia 
a dia de trabalho do PRODUTOR.

2. AFS CONNECT

ACESSE O VEX AFS CONNECT

DataConnectDataConnectAPI GlobalAPI Global

Dados do Cliente

Concessionário

Terceiros (acesso 
dado pelo cliente)

Compartilhamento 
entre Plataformas
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3. MONITORAMENTO 
DE FROTA
INFORMAÇÕES DA SUA MÁQUINA EM TEMPO REAL

Com a solução de monitoramento de frota da Case IH, você poderá ter acesso 
aos dados de sua máquina de onde quiser. Basta ter um computador, tablet ou até 
mesmo um smartphone conectado usando nosso aplicativo AFS Connect Fleet.

Essa seção do nosso portal, focada em disponibilidade mecânica e efi ciência 
operacional, exibe informações como:

 Visão geral;

 Detalhes;

 Parâmetros;

 Confi guração de coluna;

 Visualização no mapa;

 Alertas;

 Notifi cações;

 Criação de nova notifi cação;

 Relatórios;

 Acesso ao vivo aos monitores da máquina.

FLEET
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4. GESTÃO DE DADOS 
AGRONÔMICOS
COMO GARANTIR A EFICIÊNCIA DA SUA FAZENDA!

Gerenciar seus dados agronômicos com foco em tomadas de decisão rápidas 
e acertadas é muito mais fácil com o AFS Connect, que pode ser acessado 
também via aplicativo AFS Connect Farm. Os dados agronômicos são 
processados e interpolados automaticamente pelo nosso portal através do 
fi le transfer, eliminando assim a necessidade de ir até a máquina e carregar 
manualmente os dados no software.

Dentro dessa funcionalidade, você pode ainda encontrar:

 Cadastros

 Importação e exportação de 
arquivos (envio remoto para 
o monitor)

 Legendas personalizadas

 Mapas analíticos

 Informação de frota

 Cerca virtual

 Relatórios

FARM
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5. GERENCIAMENTO DE DADOS
PLATAFORMA ABERTA PARA FACILITAR A VIDA DO PRODUTOR

A Case IH preza pela fl exibilidade e abertura de suas soluções, logo não seria 
diferente com o AFS Connect. Diversas integrações já estão prontas para 
conectar nosso portal a outras soluções de agricultura digital (My Easy Farm, 
Trimble, AgStudio, Cropwise, FarmersEdge). E ainda novas parcerias serão 
estabelecidas para enriquecimento do portal e praticidade ao cliente fi nal.

Essas parcerias partem tanto de dados agronômicos quanto de informação 
de máquinas de outras marcas, como o DataConnect.

O QUE É DATACONNECT?
Trata-se de uma parceria entre as marcas da CNH Industrial, John Deere, Claas 
e 365FarmNet na qual o grande objetivo é permitir a clientes que trabalham 
com frotas de marcas distintas visualizar dados de telemetria dentro de 
um único portal de sua escolha. Dessa forma, clientes que têm máquinas 
Case IH e John Deere e/ou Claas com telemetria poderão visualizar dados 
dessas máquinas dentro do AFS Connect, facilitando o dia a dia e consolidando 
as informações das máquinas em um único portal.
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6. AFS CONNECT CENTER
PROFISSIONAIS CAPACITADOS MONITORANDO SUAS 
MÁQUINAS EM TEMPO REAL!

O AFS Connect Center é um local de monitoramento de máquinas existente 
em nossa fábrica e também espalhado por toda a rede de concessionários, 
voltado à disponibilidade mecânica e efi ciência operacional, em que 
profi ssionais estão dedicados a verifi car os indicadores e alertas das 
máquinas a fi m de contatar o mais rápido possível concessionários e clientes 
e realizar a manutenção proativa da máquina antes mesmo dela parar, 
evitando assim maiores custos de manutenção e tempo de máquina parada. 

As ferramentas de acesso remoto também estão prontas para auxiliar nos 
diagnósticos e possíveis resoluções de problemas a distância, o que acarreta 
em agilidade e economia de custos de deslocamento e horas/homem.
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caseih.com.br
CaseIHBrasil

Central de relacionamento 
com o cliente. 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.

0800 500 5000
WhatsApp 31 2107-2055 CI

H
-B

10
39

 –
 7

/2
02

2 
– 

Im
pr

es
so

 n
o 

B
ra

si
l


