Paris, 24. februar 2019

Case IH fremviser de nye MyCaseIH- og AFS Connect™platforme på SIMA 2019
Unik MyCaseIH-platform giver hurtig og praktisk enkeltlogin til Case IH’s kunder med intuitiv,
brugervenlig grænseflade / Med ny AFS Connect™-telematikportal kan kunderne kortlægge,
administrere og analysere maskin- og landbrugsdata / Begge bliver lanceret i 2019

Case IH, der er førende producent af landbrugsudstyr på globalt plan, vil på SIMA 2019 (24.–28.
februar 2019) for første gang offentligt fremvise virksomhedens nye cloud-baserede MyCaseIHplatform, der vil give kunderne enkeltlogin til alle elementer i Case IH’s mærke. MyCaseIH og AFS
Connect befinder sig aktuelt i de sidste trin af udviklingen og vil blive lanceret senere på året.
Case IH vil endvidere præsentere sin nye AFS Connect™-telematikportal, der arbejder sammen
med MyCaseIH og omfatter tre primære elementer, Maskinparksstyring, Markstyring samt
Datastyring. AFS Connect-mobilappen, der fokuserer på at forsyne landmænd og maskinstationer
med oplysninger til maskinstyring, vil være tilgængelige via Apple App Store eller Google Play Store,
og den er kompatibel med både iOS- og Android-mobilenheder.

Maxime Rocaboy, leder af produktmarkedsføring, præcisionslandbrugsløsninger AFS for Case IH EMEA, siger: “MyCaseIH er en fantastisk nyhed, der vil give kunderne enkeltlogin til deres konto. Vi
har investeret meget tid og mange kræfter i udviklingen af den nye grænseflade, der kræver meget få
klik for at få adgang til et utal af oplysninger. Den er hurtig, let og intuitiv at bruge, dens grafik er
tydelig med forskellige farver, så de forskellige opgaver kan identificeres hurtigt og præcist.

Som ved mange andre skybaserede datalagerkonti vil brugerne, når de er logget på MyCaseIH,
kunne se en oversigt over deres virksomhed og have sømløs adgang til alle funktioner her ved at
klikke på ikonerne for Maskinparksstyring, Markstyring og Datastyring. Et centralt punkt er, at alt
udstyr og alle landbrugsdata gemmes sikkert på skybaserede servere, at de ’ejes’ af kunden, og at
kunden til enhver tid har adgang til dem og kan administrere, dele eller slette dem.
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”Med MyCaseIH får kunderne et centralt referencepunkt med supportmaterialer, med alle de
værktøjer og oplysninger, de har brug for til at administrere deres maskinpark samt
kontaktoplysninger, hurtigt og præcist. Endvidere giver dette centrale punkt direkte, sømløs adgang
til Case IH’s hjemmeside og Help Centre sammen med en omfattende række informationer om det
udstyr, der er registreret, herunder instruktionsbøger, brochurer, reservedelskataloger, tekniske
publikationer, specifikationer, produktvideoer samt oplysninger om vedligeholdelse.
MyCaseIH vil endvidere være det primære adgangspunkt for Case IH’s nye AFS Connect™telematikportal, et helt økosystem, der omfatter maskiner, telematik, datadeling og apper. Der er
adgang til AFS Connect via Case IH’s brugervenlige AFS-styresystem. Med AFS Connect er det let
for kunderne at se oplysninger om hele deres virksomhed, uanset hvor de befinder sig. Endvidere får
de her adgang i realtid til deres Case IH-udstyr fra enhver enhed, med oplysninger som placering,
statistik for brændstof og motor vist på skærmen ’Vehicle Details’, så de kan administrere deres
virksomhed og tid langt mere effektivt.

Med AFS Connect kan teknologi-/informationsstyrede landmænd og maskinstationer få visualiseret
deres maskinparks- og landbrugsdata sammen med muligheden for sømløs overførsel af data til
betroede partnere. Systemet hjælper dem med den daglige administration af deres virksomheder og
data ved at forsyne dem med dækningskort, maskinpositioner, meddelelser samt landbrugsdata og
datatilladelser plus muligheden for at dele data med tredjepartsrådgivere.

AFS Connect er desuden en hjælp for Case IH-forhandlere, så de kan yde førsteklasses, proaktiv
service og arbejde mere effektivt, fordi de kan få direkte forbindelse til deres kunder med oplysninger
om gården og maskinparken sammen med vigtige maskinrelaterede funktioner som f.eks. alarmer og
meddelelser.
Med AFS Connect-mobilappen kan kunderne se et ‘live’-kort, der giver et overblik over status og
position for alle deres registrerede køretøjer i forhold til brugerens placering. Dette kort er forsynet
med ikoner, der viser køretøjets type og status, herunder motordata og brændstofstand, knapper til
at fokusere på brugerens eller maskinparkens placering, en forklaring af statusfarver samt
gruppering af køretøjer i nærheden. Et link til Google Maps giver brugeren mulighed for at køre
direkte til enhver maskine fra brugerens aktuelle placering, og appen gør det muligt at dele appen
med andre enheder via WhatsApp eller som sms.

Endelig vil MyCaseIH give ejere af Case IH’s produkter et centralt sted til at interagere med mærket
som understøttelse af deres virksomheder, og AFS Connect-telematikportalen vil tilbyde en central
placering til kortlægning, administrering og analysering af maskinparks-, mark-, landbrugs- samt
maskindata.

***
Pressemeddelelser og fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com
Case IH er den professionelles valg, med mere end 175 års historie og erfaring inden for
landbrugsindustrien. En højtydende serie af traktorer, mejetærskere og ballepressere sælges og
serviceres af et globalt netværk af meget professionelle forhandlere, der arbejder engageret med at
give kunderne suveræn support og den høje service, der kræves for at kunne være produktiv og
effektiv i det 21. århundrede. Yderligere oplysninger om Case IH’s produkter og serviceydelser kan
findes online på www.caseih.com.
Case IH er et mærke ejet af CNH Industrial N.V., der er globalt førende inden for sektoren for
produktionsmidler og noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på Mercato
Telematico Azionario på Borsa Italiana (MI: CNHI). Yderligere oplysninger om CNH Industrial kan
findes online på www.cnhindustrial.com.

Få yderligere oplysninger hos:
Esther Gilli
Tlf.: +43 7435-500 634
Public Relations Officer Europa, Mellemøsten og Afrika
E-mail: esther.gilli@caseih.com

