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Racine, 2 lutego 2018 r. 

 

Case IH wraz z partnerem The Climate Corporation 

zapewniają dwukierunkową wymianę danych 

 

Case IH, przy współpracy z The Climate Corporation, umożliwi swoim Klientom niezakłóconą i 

natychmiastową wymianę danych maszyny w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej oraz 

efektywności pracy na polu. 

 

Case IH oraz The Climate Corporation, spółka zależna Monsanto Company, ogłosiły dzisiaj nowy projekt 

współpracy, poszerzający i rozwijający dostępne możliwości wymiany danych, mający na celu 

dostarczenie rozwiązań wspierających rolników w wizualizacji danych  agronomicznych oraz 

podejmowaniu decyzji. Case IH zapewni swoim Klientom dwukierunkową łączność za pośrednictwem 

platformy rolnictwa precyzyjnego AFS Connect™, The Climate Corporation udostępni zaś swoją flagową 

cyfrową platformę dla rolnictwa – Climate FieldView™.  

 

– Porozumienie to jeszcze bardziej scali agronomię oraz rolnictwo precyzyjne dla Klientów Case IH – 

mówi Prezes Marki Case IH, Andreas Klauser. – Dzięki tej współpracy Case IH będzie mogła zapewnić 

najlepszą wizualizację danych agronomicznych i danych maszyny wpływających na podejmowanie 

decyzji, jak również narzędzia wspierające. Dostęp do tych informacji przez cały sezon zwiększy 

wydajność produkcyjną oraz zyski naszych Klientów. 

– Od ponad 20 lat AFS rozwija otwartą architekturę mającą za zadanie ułatwianie wykonywania 

operacji na polu oraz zapewnienie elastyczności w wymianie i aplikacji danych. Cieszymy się, że 

możemy kontynuować to zobowiązanie za pośrednictwem rozwiązań skierowanych na spełnianie 

potrzeb naszych Klientów. 

 

Współpraca oferuje Klientom Case IH unikalną funkcjonalność związaną z wymianą danych na temat 

pola, odbywającą się w czasie rzeczywistym i obejmującą zalecenia agronomiczne, które można 

zarówno odbierać jak i przesyłać do Climate FieldView za pośrednictwem platformy AFS Connect. 

Aktualnie integracja z Climate FieldView stanowi jeden z najbardziej obszernych zbiorów danych. Ten 

dodatkowy poziom natychmiastowej łączności umożliwi przedsiębiorstwom rolnym uzyskanie zwięzłych 



 

 

 

 

 

informacji, które jeszcze bardziej zwiększą ich wydajność produkcyjną na polu oraz efektywność 

wykorzystania dostępnej floty maszyn.  

 

– Klienci Case IH korzystający z Climate FieldView oraz nowych funkcji zapewnionych przez wymianę 

danych maszyny Case IH w ramach tej współpracy, zyskają nowe możliwości zwiększenia wydajności 

pracy na polu oraz produktywności – mówi Robert Zemenchik, Globalny Manager Produktu Case IH 

AFS. – Współpraca ta stanowi krok naprzód w naszych długoletnich dążeniach do optymalizacji 

skoncentrowanej na wymianie danych agronomicznych i maszyny dla marki Case IH i jej Klientów. 

  

Oprócz korzyści jakie przynosi na polu, projekt ten przewiduje dodatkowe prace rozwojowe mające 

wyposażyć dealerów oferujących Climate FieldView w dodatkowe narzędzia do proaktywnego 

wspierania ich Klientów. Obie marki pracują nad zapewnieniem rolnikom możliwości wymiany w czasie 

rzeczywistym danych maszyny z ich lokalnym dealerem, aby mogli jeszcze szybciej otrzymać niezbędne 

wsparcie. 

 

Klienci użytkujący platformę Climate FieldView dostarczaną przez dealerów Case IH mogą w 2018 

roku spodziewać się dodatkowych funkcjonalności związanych z wyposażeniem kabiny w Climate 

FieldView . 

 

 
ENDS 
 
*** 

Informacje dla prasy i materiał zdjęciowy: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 
Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 175 latom doświadczenia i praktyki w 
branży rolniczej. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną sieć 
profesjonalnych dealerów dokładających wszelkich starań, aby dostarczyć naszym Klientom najwyższej 
klasy pomoc i rozwiązania, zapewniające im uzyskanie wydajności niezbędnej w gospodarstwach XXI 
wieku. Dodatkowe informacje na temat produktów marki Case IH można znaleźć w Internecie pod adresem 
www.caseih.com.  
Case IH to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowanego na 
giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie 
Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH można znaleźć na stronie 
internetowej www.cnhindustrial.com. 
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