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TWOJE CYFROWE CENTRUM BARDZIEJ OPŁACALNEGO TRANSPORTU



Łatwy start
Usługa Volvo Connect jest dostępna 
bezpłatnie, a jej ostateczny kształt zależy 
od tego, jak ją skonfigurujesz. Po prostu 
wybierasz potrzebne Ci usługi składowe, 
które staną się źródłem dodatkowych 
korzyści w Twojej działalności. 
Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z dealerem Volvo.

Poprzez zgrupowanie ważnych usług i aplikacji 
w pojedynczym interfejsie internetowym, Volvo Connect 
ułatwi Ci codzienną pracę. Portal będzie obsługiwał 
wszystkie aspekty Twojej aktywności – od zarządzania 
flotą i planowania obsługi technicznej po administracja 
i przestrzeganie prawa.

Gotowi na cyfrową przyszłość
Cyfryzacja zmienia sposób życia i pracy ludzi, a branża 
transportowa nie jest pod tym względem wyjątkiem. 
Mając na względzie tę szybka transformację, 
opracowaliśmy system Volvo Connect, pomyślany jako 
rozwiązanie długofalowe. Nasz cel jest jasny: zapewnić 
cyfrowe przodownictwo Tobie i Twojej działalności. 

Volvo Connect

Upraszcza 
Twoje codzienne 
czynności
Bez względu na to, czy kierujesz własnym samochodem ciężarowym, 
czy też zarządzasz całą flotą pojazdów, obecnie możesz połączyć 
ze sobą istotne aspekty swojej działalności w sposób dotychczas 
nieosiągalny.  W jednym miejscu. Za pojedynczym logowaniem 
i w pojedynczym widoku. Potraktuj Volvo Connect jako swoje 
cyfrowe centrum, dzięki któremu zwiększysz rentowność 
działalności transportowej.

Elementem Volvo Connect jest platforma zakupowa, 
w ramach której możesz zamawiać coraz liczniejsze usługi 
oferowane przez Volvo i partnerów zewnętrznych. Masz 
również możliwość dostosowywania interfejsu Volvo 
Connect, tak aby istotne dla Ciebie informacje i usługi były 
szybko o łatwo dostępne.



Poznawaj obraz całości w szczegółach, by móc działać 
sprawniej, w sposób lepiej skoordynowany i bardziej 
wydajnie. Volvo Connect ułatwia pracę – od planowania 
tras po zarządzanie czasem pracy kierowców. Pokazuje 
lokalizację Twoich samochodów ciężarowych, dzięki 
czemu możesz śledzić postępy w realizacji swoich zadań. 
Dyspozytorzy i kierowcy mogą pozostawać ze sobą 
w kontakcie i wymieniać informacje, np. o zatorach 
drogowych czy trasie zapewniającej najszybsze dotarcie 
do celu. Dzięki temu możesz lepiej bardziej optymalnie 
wykorzystywać swoje zdolności przewozowe i realizować 
więcej zadań transportowych.

Twoje 
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Zapewnij sobie kontrolę i komfort pracy, wiedząc, 
że Twoje samochody ciężarowe są w dobrym stanie, 
gotowe do realizacji zadań. Gdziekolwiek się znajdujesz, 
wystarczy pojedyncze kliknięcie, by zobaczyć status swoich 
pojazdów. Powiadomienia i ostrzeżenia dają Ci czas na 
przygotowanie się i sporządzenie planu. 

Dostępność harmonogramu obsługi serwisowej i historii 
napraw pojazdów pozwoli Ci zaplanować obsługę 
techniczną tak, by ograniczyć nieplanowane przestoje 
i utrzymać swoje pojazdy w ruchu.

Twoje 
zasoby1

Zdobywaj informacje, które ułatwią Ci podejmowanie 
decyzji i pomogą odnieść sukces. Dzięki Volvo Connect 
masz łatwy dostęp do raportów i analiz wydajności 
Twoich pojazdów i kierowców. System dostarcza wiedzę 

i zapewnia wgląd w istotne aspekty Twoje działalności, 
takie jak wydajność kierowców, ekonomika paliwowa 
i oddziaływanie na środowisko naturalne. Wskazuje 
obszary, w których możliwa jest poprawa i podpowiada, 
jak ją osiągnąć.

Twoja 
wiedza3 

Wszystko co ma znaczenie 
– na jednym ekranie
Grupując Twoje aktywności w jednym miejscu, Volvo Connect 
oszczędza czas, uwalnia Cię o kłopotów i dostarcza przejrzystych 
informacji o tym, co naprawdę ma znaczenie. Pomaga Ci 
w przygotowaniach, planowaniu i ciągłym doskonaleniu. 
Dzięki temu możesz znacząco zwiększyć dyspozycyjność, 
efektywność i wydajność swoich samochodów ciężarowych.

Również dla flot mieszanych
Volvo Connect umożliwia integrowanie 
danych pochodzących z systemów 
zewnętrznych oraz pojazdów innych 
niż Volvo.



Zapewnia Ci kontrolę
Volvo Connect umacnia Twoją pozycję, zapewniając dostęp 
do najlepszych w branży usług i funkcji, gdziekolwiek 
i kiedykolwiek ich potrzebujesz. Po prostu.

Volvo Connect ma przejrzysty i intuicyjny interfejs, 
którym łatwo się posługiwać. Bezpośrednio po 
zalogowaniu masz dostęp na swoich najważniejszych 
informacji i usług. Aby przejrzeć bardziej szczegółowe 
dane, wystarczy kliknąć raz lub dwa. 

Dopasowany do Ciebie 
Volvo Connect jest wysoce elastyczny – może być łatwo 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji. 
Ty decydujesz o sposobie wyświetlania informacji i ich 
układzie. Możesz m.in. konfigurować raporty, wybierając 
interesujące Cię parametry. Według własnego uznania.

Łatwe korzystanie

Dostęp zależny 
od pełnionej funkcji

W biurze lub poza nim. Z Volvo 
Connect możesz korzystać za 
pomocą wszystkich urządzeń 
mobilnych, bez względu na wielość 
ekranu. Dzięki temu portal jest 
dostępny w każdej chwili i wszędzie, 
gdzie tego potrzebujesz. 
Pojedyncze logowanie, 
pojedynczy widok. Zawsze.

Korzyści z posługiwania się Volvo 
Connect mogą czerpać wszyscy 
– od właścicieli pojazdów 
i menedżerów flot po kierowców, 
dyspozytorów i personel 
administracyjny. Po zalogowaniu się, 
użytkownicy uzyskują dostęp do 
odpowiednich usług, opcji, informacji 
i wiadomości, zależnie od pełnionej 
przez siebie funkcji. Dzięki temu 
mogą koncentrować się na tym, 
co najważniejsze, by pracować 
wygodniej, mądrzej i sprawniej.

Twój panel główny. Potraktuj Volvo Connect jako 
centrum kontrolne, którego spersonalizowany panel 
główny udostępnia istotne dla Ciebie informacje 
i usługi.



Wsparcie we wszystkich aspektach 
Twoje działalności

Mapy Raporty

Kalendarz

Zasoby

Aktywność kierowcy Historia serwisowa

Na czytelnej mapie możesz łatwo monitorować 
lokalizację swoich pojazdów. Wyskakujące 
okna i pola informacyjne zawierają dodatkowe, 
bardziej szczegółowe dane, takie jak np. status 
pojazdu, ostrzeżenia i czas pracy kierowcy.

/ Lokalizacja samochodów ciężarowych 
   i przyczep w czasie rzeczywistym 

/ Informacje o ruchu drogowym 
   i warunkach jazdy 

/ Poziom paliwa w zbiorniku i pozostały        
   zasięg pojazdu 

/ Poprzednie lokalizacje i trasy 

/ Ważne punkty

/ Planowanie trasy

/ Geofencing

Inteligentne, czytelne raporty, które możesz 
łatwo dostosować do swoich indywidualnych 
potrzeb i preferencji. Udostępniają zestawy 
i analizy danych dotyczących pojazdów 
i kierowców. Pokazują obszary, w których 
można zaoszczędzić paliwo i zmniejszyć 
emisję CO2. Śledzą kluczowe wskaźniki 
bezpieczeństwa. 

/ Raport zużycia paliwa

/ Raport wydajności

/ Raport oddziaływania na środowisko

/ Raport bezpieczeństwa

/ Raporty indywidualne

Szybko i łatwo sprawdzaj zaplanowane/
zarezerwowane terminy obsługi serwisowej 
swoich samochodów ciężarowych. 
Możesz również dodawać własne zdarzenia 
dotyczące innych pojazdów lub zasobów.

/ Termin następnej planowej obsługi       
   technicznej według ustalonego       
   harmonogramu

/ Potwierdzenie rezerwacji z Twojej stacji    
   obsługi Volvo Trucks

/ Zarządzenie dostępnością pojazdów

Upraszcza planowanie, dostarczając 
dokładnych informacji i zaleceń dotyczących 
aktywności kierowców. Wyświetla listę Twoich 
kierowców wraz z ich bieżącą aktywnością 
i pozostałym dostępnym czasem jazdy. 
Pozwala łatwo sprawdzić, kiedy każdy 
z kierowców powinien zrobić sobie przerwę, 
odpoczynek dobowy lub tygodniowy. 

/Pobieranie danych z tachografu

/ Raporty naruszenia przepisów

/ Prognoza czasu pracy kierowcy

/ Raporty aktywności

Zestawienie wykonanych napraw, wraz ze 
szczegółami, co dokładnie zostało w stacji 
obsługi  Volvo Trucks zrobione w każdym 
z pojazdów. 

/ Informacje o naprawach i obsłudze     
   technicznej

Sprawdzaj bieżący status całej swojej floty 
pojazdów lub, po kliknięciu, status 
wybranego pojazdu.

/ Szczegółowe informacje o zasobach

/ Odczyty z układu monitorowania ciśnienia   
   w ogumieniu

/ Status pojazdów w czasie rzeczywistym

/ Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Wejdź do świata usług i funkcji z pomocą naszych nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Oto, co aktualnie oferujemy. A to dopiero początek.

Warstwy funkcjonalności
Volvo Connect integruje wiele różnych usług i funkcji w ramach 
połączonego, dynamicznego widoku. Na przykład, aktywując 
mapę uzyskujesz dostęp do funkcjonalności i danych 
dostarczanych przez szereg usług Volvo, takich jak Lokalizacja 
Pojazdu czy Paliwo i Środowisko, a także usług partnerskich 
dotyczących przyczep, przetwarzania dokumentów i wielu innych 
– w przyszłości.

Dołączanie danych i funkcjonalności metodą warstw ułatwia podejmowanie decyzji i zwiększa efektywność. 
01/ Warstwa danych dotyczących zadania transportowego  02/ Warstwa mapy  03/ Warstwa danych pojazdu

01/

02/

03/

Usługa partnera 

zewnętrznego
Usługa Volvo



Rozwija się wraz z Tobą
Platforma zakupowa

Za pośrednictwem Volvo Connect możesz wybierać 
potrzebne Ci usługi. Platforma zakupowa, łatwo 
dostępna na panelu głównym Volvo Connect, prezentuje 
usługi oferowane zarówno przez Volvo Trucks, 
jak i wybranych partnerów zewnętrznych. 
Z czasem możliwe będzie zamawianie i aktywowanie 
coraz szerszej gamy usług – wszystko w jednym miejscu.

Rozwijaj swój biznes z pomocą dynamicznego 
interfejsu, który ewoluuje wraz z Tobą. Obecnie Volvo 
Connect udostępnia ważne usługi, pomocne w bardziej 
efektywnym zarządzaniu i rozwijaniu działalności. 

Oczekuj na więcej

Ale to zaledwie początek. Oczekuj na kolejne cyfrowe 
usługi, dzięki którym utrzymasz pozycję lidera. 

Najlepszym sposobem na poznanie Volvo Connect, 
jest jego wypróbowanie. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się ze swoim dealerem Volvo Trucks 
lub odwiedź stronę volvotrucks.com/volvoconnect

Portal programistów

Volvo Connect jest rozwijany według coraz powszechniej 
akceptowanych zasad otwartości i przejrzystości. Dobrym 
tego przykładem jest portal programistów, którego celem 
jest wspieranie procesu ciągłego doskonalenia Volvo 
Connect. Pozwala on wybranym partnerom opracowywać 
nowe, innowacyjne usługi.

KARIN FALK, WICEPREZES DS. USŁUG 

I CECH UŻY TKOWYCH

Poprzez połączenie 
komunikacji z analityką danych, 
wchodzimy w zupełnie nowy 
obszar możliwości wspierania 
naszych klientów. I to właśnie 
jest istotą Volvo Connect.

„



Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com


