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Телеметрія AFS Connect від Case IH – бездротова
технологія для передачі даних.

Двостороння передача даних машини та польових записів / Віддалений контроль
за розташуванням машини, рівнями палива та іншим / Карти внесення, лінії
автоматичного водіння A-B можуть бути віддалено завантажені / Доступ дилера
може допомогти налаштуванню та роботі машини

Власники техніки Case IH тепер можуть приймати більш поінформовані рішення щодо
управління фермами на основі даних у реальному часі та історичних даних, сформованих
їх машинами, завдяки телеметрії AFS Connect – рішення, яке об’єднує технології точного
землеробства Case IH Advanced Farming Systems, агрономічні дані управління фермою та
даних парку техніки.

AFS Connect поєднує в собі можливості хмарної веб-платформи MyCaseIH.com, яка є
центральним вузлом для управління даними власника ферми та забезпечує доступ до
таких матеріалів як посібники оператора та відео-інструкції. З дозволу власника техніки,
дилери Case IH  мають змогу також відслідковувати машини, щоб забезпечити їх роботу з
максимальною продуктивністю та виявляти будь-які проблеми за допомогою рішень для
віддаленої  діагностики.

Веб-сайт mycaseih.com та мобільний додаток AFS Connect FARM мають два сектори -
управління парком техніки та управління фермою, ці дані користувачі можуть
відслідковувати та використовувати у своїх буденних роботах з будь-якого комп’ютера,
планшету чи смартфону.



Ефективне управління машинами та парком техніки

Портал управління парком дозволяє власникам/менеджерам та операторам контролювати
дані машини, такі як години роботи двигуна, температурні режими, частоти обертання
двигуна, витрату палива та інші параметри машини. Ці дані постійно реєструються та
оновлюються автоматично. Настроювані повідомлення дають змогу передавати
сповіщення на телефон, якщо машина працює поза визначення параметрами, наприклад,
перевищена частота обертів двигуна або робоча температура. Це сприяє вчасному
виявленню неправильного використання техніки та виконанню правильного технічного
обслуговування.

Телематика AFS Connect може бути доступна на будь-якому тракторі, комбайні чи
оприскувачі Case IH, включаючи трактори Puma, Optum, Magnum, Steiger та Quadtrac,
комбайни Axial-Flow та обприскувачі Patriot.

Управління фермами стало легшим завдяки новим партнерствам

Телеметрія AFS Connect від Case IH об’єднує і накопичує дані картографування, аналітичні
інструменти з різних джерел, що дозволяє власникам змішаних автопарків переглядати все
в одному місці, допомагаючи швидше та точніше приймати рішення.

Телеметрія Case IH AFS Connect координує та стандартизує дані, інструменти картування
та аналітики з різних джерел. Це дозволяє власникам змішаних парків машин переглядати
всі дані в одному місці, прискорювати процеси прийняття рішень одночасно роблячи їх
більш точними.

AFS Connect створює миттєву синхронізацію із машиною та забезпечує передачу та  запис
даних в хмарі, що в свою чергу дає можливість не використовувати, без необхідності, USB-
накопичувач для передачі даних між терміналом трактора та настільним або портативним
комп'ютером. Завдяки даним, зібраним в реальному часі користувачі можуть відстежувати
свої машини за допомогою ПК або смарт-пристрою. Якщо виникає помилка в роботі клієнт
може бути повідомлений через портал або дилера, який з дозволу клієнта може слідкувати
за машиною та надавати рекомендації, і також, де це можливо, проводити дистанційну
діагностику будь-яких проблем, використовуючи нову систему управління та діагностики
транспортними засобами Case IH.

Іншим помітним партнерством є DataConnect, яке забезпечує незалежне від виробника
управління хмарними даними. Окрім Case IH, система пропонує роботу з іншими
виробниками техніки, такими якNew Holland, STEYR, John Deere та Claas. Переваги клієнта
включають можливість обмінюватись даними за допомогою спільного інтерфейсу,



контролювати та відслідковувати машини в улюбленому веб-порталі, без жодних проблем
з сумісністю. Дані доступні в будь-якому порталі відповідного виробника, але й також вільно
передаються в реальному часі між системами різних брендів. Першим кроком визначено
такі спільні параметри як геолокація машини та історія її переміщення, рівень палива,
режим роботи та швидкістю руху, майбутні розробки дозволять передачу агрономічних
даних.

DKE AgriRouter, універсальний хаб для передачі даних включає в себе Case IH та ще 11
брендів-партнерів, серед яких ключові виробники агрегатів. Хаб розроблений допомогти
підтвердити сумісність веб-платформами трактора та агрегату. AgriRouter також включає
більше 20 партнерів розробників мобільних додатків, таких як Agravis, FarmFacts та
MyEasyFarm. Клієнти відчують перевагу від здатності AgriRouter з’єднувати машини та
сервіси, надаючи платформу для з’єднання та обміну даними.

Будь-які зібрані дані машини нерозголошуються та залишаються у власника машини.

***

Прес-релізи та фото на сайті: http://mediacentre.caseiheurope.com

Case IH – це вибір професіоналів, це бренд, який вже понад 175 років використовує набутий
досвід в сільськогосподарській промисловості. Величезний асортимент тракторів,
комбайнів та прес-підбирачів і всесвітня мережа професійних дилерів гарантують
споживачам неперевершений рівень обслуговування та продуктивність, яка відповідає
вимогам ХХІ століття. Більш детальну інформацію щодо товарів та послуг компанії Case
IH можна знайти на сайті www.caseih.com.

Case IH є брендом компанії CNH Industrial N.V, світового лідера товарів промислового
призначення, який зареєстровано на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та
італійській електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI). Більш детальну інформацію
про компанію CNH Industrial можна знайти на сайті www.cnhindustrial.com.

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до:
Інна Сабол
Менеджер з маркетингових комунікацій Case IH Україна, Молдова
Тел.: +38 050 382 31 41
Електронна пошта: inna.sabol@caseih.com


