BLIJF VERBONDEN MET NEW HOLLAND

Geconnecteerde voertuigen
voor efficiënte landbouw
Geconnecteerd. Productief. Efficiënt.
De landbouw evolueert voortdurend en beslissingen die u in een fractie van een
seconde moet nemen, hebben een enorme impact op de rendabiliteit van uw
bedrijf. New Holland wil dat beheerders van landbouwbedrijven en loonwerkers
op elk veld aanwezig zijn, zelfs wanneer ze zich op honderden kilometers
afstand bevinden. Dat is nu mogelijk dankzij PLM® Connect. Aan de hand van
gsm-technologie ontvangen gebruikers dynamische realtime-informatie over elke
machine die op het veld actief is en kunnen ze alle gegevens analyseren. Op die
manier kunnen ze de juiste beslissingen nemen voor elke machine op elk veld.

COMPATIBEL

Geconnecteerd

New Holland weet dat moderne landbouwbedrijven veel
belang hechten aan flexibiliteit, die borg staat voor meer
productiviteit en winst. Daarom is PLM® Connect volledig
compatibel met alle machine- en werktuigmerken. En hebt
u de flexibiliteit om de juiste machines te kiezen voor uw
landbouwbedrijf. Altijd.

Omdat u weet wat er precies gebeurt op elk veld, kunt u de
juiste beslissingen nemen vanuit uw kantoor. Op die manier
kunt u grote machineparken makkelijker optimaliseren: u plant
de volgende opdracht op basis van de plaats waar machines
zich op dat moment bevinden. Door het voertuigdashboard
online in de gaten te houden, kunt u de productieve
tijd maximaliseren, de productiviteit en doeltreffendheid
verbeteren en zelfs het brandstofverbruik optimaliseren.
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SLIM

ONDERSTEUND

Kern van de PLM Connect-technologie: intuïtiviteit! Een
intuïtieve display in de cabine betekent dat bestuurders de
belangrijkste parameters op een efficiënte manier kunnen
overlopen en communiceren met het landbouwbedrijf.
De gebruiksvriendelijke portaalsite maakt een accuraat
beheer mogelijk van alle gegevens en vereenvoudigt ook
snelle beslissingen gebaseerd op realtime-informatie.
®

New Holland is de klok rond beschikbaar, 365 dagen
per jaar, om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik
kunt maken van uw PLM ® Connect-software. PLM ®gecertificeerde dealers kunnen u helpen de juiste
keuze te maken voor uw landbouwbedrijf. De PLM ®klantenondersteuning is steeds beschikbaar zodat u
maximaal kunt profiteren van uw huidige pakket. Indien
u uw vaardigheden nog wenst te verbeteren, kunt u zich
inschrijven voor een PLM ®-eindgebruikersopleiding om
optimaal uw PLM-pakket te benutten.

Welk PLM® Connect-pakket
is geschikt voor uw landbouwbedrijf?
HET PERFECTE PLM® CONNECT-PAKKET
Elk landbouwbedrijf is anders. Daarom ging New Holland te rade bij zijn klanten,
landbouwers en loonwerkers overal ter wereld, om ervoor te zorgen dat het PLM®
Connect-aanbod geschikt is voor uw landbouwbedrijf.

PLM® CONNECT
ESSENTIAL

PLM® CONNECT
Professional
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- Motoruren
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- Sleutel Aan/Uit

3

3

- Gebruik uitrusting met inbegrip van Brandstof
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- Eigen CAN-datarapportering

–
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- Alarmbeheer voor CAN-signalen

–

3

3

3

–

3

–

3

–

3

EIGENSCHAPPEN
Voertuig/Fleetbeheer:
- Voertuigmapping
- Asynchrone updates
- Historiek/broodkruimelnavigatie
Voertuig/Fleetmonitoring:
- Bewegingsdetectie en alarm na uitschakeling met de sleutel
- Geofence-alarmen
- Gebruikstijdalarmen
Voertuig/Fleetonderhoud:
- Vooraf ingevulde onderhoudskaart
- Onderhoudsalarmen
Voertuig/Vlootstatus:
- Sleutel, Stationair, Lang Stationair, In Werking, Hoge Werklast, In Werking
en In Beweging, In Werking & In Beweging & Aan het Lossen, Aan het
lossen & In Werking, Aan het Lossen & In Beweging, Aan het Lossen, Veld
Rapporten:

Voertuigdashboard:
- Grafische voorstelling van de belangrijkste voertuigparameters
PLM® Connect voor voertuigboodschappendienst:
- Portaalsite voor het voertuig met vooraf gedefinieerde antwoorden
Voertuigscherm:
- Voertuigparameters in rittenschermen
- Maak PLM® Connect Live - realtime-connectie mogelijk
Data Transfer*:
- Overdracht van gegevens vanop afstand naar/van Voertuig/Kantoor via het
Service Delivery-platform van PLM® Connect

* Beschikbaar lente 2015
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PLM® Connect Essential
Bent u een middelgroot landbouwbedrijf en wilt u uw productiviteit en uw kosten beheren, dan is het Essential-pakket van PLM®
Connect geknipt voor u. Dit systeem kan eveneens geïnstalleerd worden op apparatuur en tractoren zonder CAN Bus-technologie.
Het biedt voertuigmapping- en monitoringfuncties waarmee u perfect in de gaten kunt houden wat er op uw velden gebeurt.

PLM® Connect Professional
Grote landbouwbedrijven en loonwerkers opteren voor PLM® Connect
Professional omwille van de uitgebreide realtime-informatie die dit
systeem biedt over elke machine, op welke afstand deze zich ook
bevindt. Het systeem wordt geïnstalleerd in voertuigen met CAN Bustechnologie en stuurt gedetailleerde bedrijfsinformatie terug naar het
kantoor, waardoor u in staat bent de bestuurder instructies te geven
de machineparameters aan te passen, voor onmiddellijke impact op
productiviteit en efficiëntie. PLM® Connect Live stelt fleetbeheerders
in staat om in realtime in verbinding te staan met hun voertuigen.

CAN Viewer / Virtueel Voertuigdashboard
Door middel van Data Transfer, optioneel beschikbaar op het PLM®
Connect Professional pakket, wordt informatie onmiddellijk verstuurd
van de machine naar het kantoor aan de hand van gsm-technologie.
Dit stelt u in staat beslissingen te nemen op basis van actuele
werkomstandigheden. Ga maar na: u kunt al uw machines controleren,
ook al bevinden die zich op honderden kilometers van elkaar.
Het resultaat: u kunt nu op meer dan één plaats tegelijkertijd zijn.

PLM ® Connect Essential

De essentie van PLM® Connect
Indien u wilt ervaren hoe telematica de winstgevendheid en productiviteit van uw landbouwbedrijf kan
verbeteren, dan is PLM® Connect Essential de beste keuze. Dit systeem is de ideale oplossing voor kleine en
middelgrote landbouwbedrijven die werken met machines en werktuigen van verschillende merken. Het zorgt
ervoor dat u het beste rendement haalt uit elke vierkante meter!

ultieme VEILIGHEID
Indien uw machines ver van het bedrijf aan de slag zijn, kunt u gebruik maken van de Geofencing-technologie. Dit systeem verwittigt u
wanneer een machine zich buiten de vooraf bepaalde parameter begeeft. Wilt u meer? Wat dacht u van gebruikstijdtechnologie? Indien uw
voertuig in gebruik is of gehuurd wordt, is het mogelijk tijds- en locatiewaarschuwingen in te stellen om na te gaan of het voertuig binnen
of buiten een bepaalde tijdszone of gebied wordt gebruikt. Uw waardevolste bedrijfsmiddelen beschermen was nog nooit zo makkelijk.

Realtime-monitoring
PLM® Connect Essential vormt uw ogen en oren op het
terrein. U kunt exact zien waar elke machine zich bevindt
op de intuïtieve online portaalsite, zodat u steeds perfect
kunt plannen waar u ze volgende keer inzet. Op die
manier vermijdt u periodes van non-activiteit, wat dan
weer een impact heeft op uw productiviteit.

Realtime-alarmen
Deze functie alarmeert u wanneer een voorzien onderhoud
op het programma staat, zodat u dat kunt plannen op het
geschikte moment. Bovendien kunt u op het online virtuele
dashboard ook de realtime-voertuigstatus bekijken, zodat
u de belangrijkste operationele parameters in het oog
kunt houden voor maximale efficiëntie.
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Rendement maximaliseren
De PLM® Connect Essential-technologie maakt het
mogelijk om resultaten van verschillende velden met
verschillende bestuurders met elkaar te vergelijken.
Door deze gegevens te analyseren, kunt u er vervolgens
voor zorgen dat de beste praktijken overal worden
toegepast, voor maximale productiviteit en winst.

“Vereenvoudigde planning,
geruster gemoed”
“Als melkveehouder met een uitgestrekt bedrijf heeft
het PLM® Connect Essential-pakket me aanzienlijk
geholpen mijn fleet te beheren bij het persen en
wikkelen van balen, door ervoor te zorgen dat elke
tractor op het juiste moment op de juiste plaats aan de
slag was. Het gaf ook een gerust gevoel: wanneer de
tractoren ‘s nachts ergens werden gestald, kreeg ik een
alarmmelding indien ze verplaatst zouden worden”.

Volledige compatibiliteit
De PLM® Connect Essential-technologie is volledig
compatibel met alle machinemerken. De enige
vereiste is een 12 volt-aansluiting! Dit betekent dat
u PLM® Connect Essential ook kunt gebruiken op
oudere machines die al jaren trouwe dienst bewijzen,
alsook in vloten bestaande uit meerdere merken.
Deze oplossing biedt u het grootste gebruiksgemak.
U hoeft dit systeem enkel in te pluggen en u kunt
meteen aan de slag!

PLM ® Connect Professional

Professionele telematica
voor moderne landbouwbedrijven
New Holland beseft dat grote landbouwbedrijven en loonwerkers tegelijkertijd een groot aantal machines in het
oog moeten houden die bovendien een hele reeks taken uitvoeren. Voeg daar ook nog de grote afstanden aan toe
waarover deze machines verspreid zijn en het belang om elke machine op een accurate manier te beheren, wat
essentieel is voor het rendement van de hele landbouworganisatie. PLM® Connect Professional helpt u om dit allemaal
- en nog veel meer - te realiseren.

Nauwkeurige
voertuigvergelijkingen
Dankzij de online portaalsite bent u in staat om
nauwkeurig de prestaties van meerdere machines te
vergelijken, zodat u steeds de efficiëntste machineinstellingen kunt hanteren in uw hele machinepark.
Omdat u nauwkeurige gegevens hebt van elk veld
inzake werkingskosten, kunt u bovendien voor elke
klant een precieze kostenbepaling opstellen.

Machinebeheer vanop afstand
vanuit uw kantoor
Door gebruik te maken van het online virtuele
voertuigdashboard, kunt u bestuurders controleren
en indien nodig adviseren machineparameters
te wijzigen zoals bijv. het motortoerental, voor
optimaal beheer van elk individueel voertuig.
Dit is de ideale oplossing bij het werken met
seizoenarbeiders of onervaren bestuurders.
U kunt er dan namelijk voor zorgen dat ook
zij zo snel mogelijk het hoogste niveau qua
doeltreffendheid bereiken. Bovendien kunt u
ook via eventuele waarschuwingslampjes tijdig
mogelijke stilstandtijd voorkomen.
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Zal je het veld afwerken deze avond?

Interactief boodschappensysteem
Met PLM® Connect Professional kunt u onmiddellijk
communicatie tot stand brengen tussen uw kantoor
en uw bestuurder op het veld. Door gebruik te maken
van de online portaalsite, kunt u belangrijke gegevens
of instructies doorgeven aan bestuurders, die dan
kunnen antwoorden aan de hand van voorgedefinieerde
boodschappen, waardoor de veiligheid tijdens de
werkzaamheden gegarandeerd wordt.

“Optimaliseren van de
productiviteit, verbeteren
van de planning”
“Ik heb een vrij groot loonwerkbedrijf en dankzij
PLM® Connect Professional kon ik de algemene
werkingskosten doen dalen door ervoor te zorgen
dat seizoenarbeiders de tractoren en maaidorsers
gebruiken op precies dezelfde manier als de meer
ervaren bestuurders. Aan de hand van de precieze
gegevens van elk veld kan ik bovendien elke klant een
op maat gemaakte dienst leveren.”

OPTIMALISEREN VAN HET FLEETBEHEER
U kunt tot 40 verschillende voertuigparameters in realtime
controleren. Zo kunt u op een proactieve manier de
instelling van elk voertuig optimaliseren via een eenvoudig
boodschappensysteem, dat de bestuurders informatie
doorstuurt over de optimale instelling van hun machine,
voor betere prestaties.

PLM ® Connect DATA TRANSFER*: onmiddellijk databeheer

OP HET VELD VANUIT HET COMFORT
VAN UW KANTOOR
Stelt u zich even voor dat u de werkingsgegevens van elke machine kunt bekijken vanuit uw comfortabele
kantoor. Dit is nu werkelijkheid dankzij het optionele PLM® Connect Data Transfer systeem, als optie
beschikbaar op het PLM® Connect Professional pakket. Gegevens worden voortaan meteen doorgestuurd
van het veld naar het kantoor en terug, waardoor u niet meer elke machine moet gaan opzoeken en USBsticks en datakaarten moet uitwisselen. Dit spaart enorm veel kostbare tijd en brandstof uit, en houdt in dat
u onmiddellijk kunt inspelen op veranderende omstandigheden. Altijd.

* Beschikbaar lente 2015
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Steeds bereikbaar
Omdat PLM® Connect Data Transfer gebruik maakt van
gsm-technologie, zijn uw machines altijd bereikbaar,
24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Of u nu op
kantoor bent, in uw wagen of op vakantie: indien u
over een internetconnectie beschikt, kunt u steeds in
contact blijven met uw machines en bestuurders.
www.plmconnect.com

Beslissingen nemen in realtime
In de landbouwsector maken snelle beslissingen het verschil tussen winst of verlies. Daarom moet u steeds de
vinger aan de pols houden en dat is precies wat PLM® Connect Data Transfer biedt. Bij de minste verandering
in de oogstkwaliteit of productiviteit van een tractor, kunt u onmiddellijk de bestuurder de instellingen laten
aanpassen. Deze snellere gegevensoverdracht is de sleutel tot verhoogde productiviteit van uw landbouwbedrijf.

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KLANTENONDERSTEUNING EN –INFORMATIE

TOPBESCHIKBAARHEID
We zijn er altijd voor u: 24 uur per
dag, 7 dagen per week, heel het jaar
door! Welke informatie u ook nodig
hebt, wat uw probleem of vraag ook
is, u hoeft enkel het gratis nummer*
van de New Holland Top Service
te bellen.

TOPSNELHEID
Supersnelle levering van onderdelen:
wanneer u ze nodig hebt, waar u ze
nodig hebt!

TOPPRIORITEIT
TOPTEVREDENHEID
Snelle oplossingen tijdens het Wij zoeken de oplossing die
seizoen: omdat uw oogst niet u nodig hebt, volgen ze op en
kan wachten!
houden u op de hoogte: tot u
100% tevreden bent!

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

New Holland verkiest

BIJ UW DEALER

-smeermiddelen

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7,
het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening.
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

Ervaar de New Holland What’s App!
Scan de code om de apps te downloaden

www.newholland.com
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