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Nosaukums izsaka visu.

Apkopotās CLAAS ekspertu zināšanas par elektroniku 
var nosaukt vienā vārdā: EASY. Tas nozīmē Efektīvās 
Agrotehnikas Sistēmas, un to izpildījums atbilst 
nosaukumam. Sākot no iekārtu konfigurācijām, 
stūrēšanas sistēmām, līdz pat programmatūras 
risinājumiem: EASY to visu padara vienkāršu. Sistēmas 
var tikt ideāli saskaņotas cita ar citu, lai panāktu, ka 
mašīna sniedz jums vislabāko, uz ko tā ir spējīga, bet 
jūs, savukārt, varat sasniegt maksimāli augstus darba 
rezultātus.

CLAAS TELEMĀTIKA palīdz analizēt un optimizēt 
darbu procesus jūsu saimniecībā un ievērojami ietaupa 
laiku, kas tiek patērēts apkopei.

Vienkārši izdariet vairāk.



5

EASY
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Ietaupiet laiku un naudu.

Mašīnas veiktspēja un mašīnas izmaksas – tie ir divi galvenie 
kritēriji,  kas nosaka rentabilitāti. Ārpakalpojuma sniedzējiem un 
lielajām  saimniecībām ir sarežģīts uzdevums – būt lietas kursā 
par visiem mašīnas  un personāla resursiem. Un maksimāla 
efektivitāte ir būtiska visu  laiku: ātra nokļūšana uz pareizā 
lauka, visa pasūtījuma pabeigšana, īsi loģistikas procesi.

Pārliecinoši argumenti, kāpēc būtu jālieto 
TELEMĀTIKA:

 − Darba procesu uzlabošana: darbības laika analīze
 − Iestatījumu optimizācija: veiktspējas un regulēšanas 
parametru detalizēta analīze

 − Vienkārša dokumentēšana un lielāks caurspīdīgums:  
datu apkopošana

 − Samazināts apkopes laiks un lielāka uzticamība:  
attālinātā diagnostika
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Pārliecinoši argumenti, kāpēc būtu jālieto TELEMĀTIKA

TELEMĀTIKA dod iespēju mērķtiecīgi optimizēt 
darbu daudzās lauku zonās.

 − Ir pierādīts, ka labības kombaini, strādājot uz lauka,  
izmanto tikai 50% to potenciālās jaudas1

 − Strādājot vienādos apstākļiem, mašīnu vadītāji ir 
konstatējuši, ka produktivitāte atšķiras līdz pat 40%.  
Lai sagatavotu dokumentāciju un pareizi un savlaicīgi 
izstādītu rēķinu, nepieciešams daudz laika administrēšanai, 
taču lauksaimnieki uzskata, ka viņu iemaņas ir noderīgākas, 
atrodoties uz lauka, kūtī vai ar strādājot ar savu tehniku, 
nevis sēžot birojā.

TELEMĀTIKA un labības kombaini – piemērs:

Vācijā un Lielbritānijā veiktie pētījumi ir pierādījuši,  
ka TELEMĀTIKA var:

 − palielināt darbības procesa laiku par 7%
 − uzlabot produktivitāti līdz 10%
 − samazināt zudumus līdz 0,5%
 − saīsināt ražas sezonu līdz pat 3 dienām 

vai sezonā ar vienu kombainu novākt ražu pat par 150 ha 
vairāk. Tas nozīmē, ka gadā iespējams ietaupīt līdz  € 15 000.2

1 Feiffer consult dati

2 Vienkāršs aprēķins, ņemot vērā šādus nosacījumus: 5 ha/h, 10 kuļtrumuļa 
stundas / dienas, ieekonomējot 3 dienas  
(LEXION 770 ar 10,5 m hederu), ražas novākšas līgumlikme 100 €/ha

1 Produktivitāte / veiktspēja

2 Dīkstāves laiks

3 Produktīvais darba laiks

4 Degvielas patēriņš

5 Transportēšana /apgriešanās
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TELEMĀTIKA – pārskats.

Kā darbojas TELEMĀTIKA.

Izmantojot internetu, ar TELEMĀTIKU jūs varat jebkurā laikā un 
no jebkuras vietas piekļūt visai galvenai informācijai par jūsu 
mašīnu. Tas ietver ne tikai mašīnas atrašanās vietu, bet arī 
visaptverošu pārskatu par tās veiktspēju un citiem 
parametriem.

Jums ir arī iespēja piekļūt servisa informācijai, kā arī veikt 
sākotnēju diagnostiku. TELEMĀTIKA reģistrē datus par vairāk 
nekā 200 dažādiem parametriem, un ar regulāriem intervāliem 
caur mobilā telefona tīklu tos automātiski nosūta 
TELEMĀTIKAS tīmekļa serverim.
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Darbības princips

Informācija.

 − Ekspluatācijas nosacījumi | Kur, ko, kā?
 − Veiktspējas rādītāji | Vai viss ir kā plānots?
 − Mašīnas dati | Parametri ir kārtībā?
 − Iestatījumi
 − Ģeogrāfiskie dati | Kur, ko, kā?

Dokumentācija.

 − Vieta
 − Veiktspēja
 − Mašīnas izmantošana

Atbalsts.

 − Servisa informācija, attālinātā diagnostika
 − Loģistikas plānošana

1 Dati par atrašanās vietu tiek saņemti, izmantojot 
satelīta signālus

2 Mašīnas dati un iestatījumi tiek nosūtīti TELEMĀTIKAS 
serverim, izmantojot mobilā telefona tīklu

3 Dati, kuriem piekļūst lauksaimnieks vai dīleris, kurš 
veic attālināto diagnostiku
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Mājas lapas skaidri saprotamais strukturētais pārskats ļauj 
uzreiz redzēt visus galvenos mašīnas datus. No mājas lapas 
jūs varat ātri un viegli pāriet uz detalizētu visu jūsu 
TELEMĀTIKAI pieslēgto mašīnu attēlojumiem. Intuitīvā 
TELEMĀTIKAS mājas lapa ar vienkāršu pamācību parāda, kā 
ātri piekļūt visām iespējamām funkcijām.

Mājas lapa: vienkārša, ātra, intuitīva.

Lai uzzinātu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet: claas-telematics.com
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Piekļuve detalizētiem veiktspējas datiem par katru jūsu mašīnu 
ar vienu klikšķi mājas lapā. Šeit ir pieejami visi pašreizējie un 
iepriekšējie ziņojumi, galvenie dati un analītiskās atskaites, ko 
var detalizēti analizēt. Tas attiecas arī uz visiem agregātiem, 
kas saistīti ar TELEMĀTIKU caur TONI (TELEMATICS ON 
IMPLEMENT).

CLAAS visus karšu attēlus ir iekļāvis TELEMĀTIKAS mājas 
lapā, tāpēc citas programmatūras nav nepieciešamas. 
Automātiska datu atjaunināšana arī nozīmē to, ka jūs varat 
izsekot visiem mašīnu pielietojumiem gandrīz reāllaikā. Lauku 
robežas iespējams vai nu importēt no jūsu sistēmas, 
izmantojot jau esošos datus, vai arī TELEMĀTIKAS sistēmā 
izveidot no jauna, tieši uz kartēm.

Priekšrocības:

 − Vieglāk izmantot visas pašreizējās funkcijas
 − Skaidrs pārskats un pašizskaidrojoša struktūra 
 − Visa informācija kā uz delnas
 − Lai piekļūtu nepieciešamai informācijai, ir tikai  
vienu reizi jāuzklikšķina uz datora peles

 − Vienkārša datu vēstures lietošana
 − Ātra, tieša pārlūkošanas iespēja
 − Mūsdienīgs dizains

TELEMĀTIKAS mājas lapa
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Lietojumprogramma mobilam darbam.

Lai izmantotu TELEMĀTIKU izbraucot no biroja, CLAAS ir 
izstrādājusi mobilo aplikāciju viedtālrunim un planšetdatoram 
uz iOS un Android operētājsistēmu bāzes. Šai aplikācijai ir 
tāds pats darbības princips kā mājas lapai, un tā nodrošina 
jūs ar tehnikas pārvaldību trīs līmeņos: informēšanu, 
analizēšanu un optimizāciju. Savukārt, integrētā navigācijas 
funkcija jums parāda īsāko ceļu, kā nokļūt līdz konkrētai 
mašīnai, lai kur tā arī atrastos. CLAAS klientiem, kuri jau 
izmanto TELEMĀTIKU, šī  aplikācija ir pieejama bez maksas. 
Potenciālajiem lietotājiem, kuri vēlas uzzināt par šo  aplikāciju, 
ir iespēja lejupielādēt bezmaksas demo versiju no App Store 
vai Google Play.

Priekšrocības:

 − Vienkārši un intuitīvi – to var izmantot  
jebkurā laikā un jebkurā vietā

 − Nav papildu izmaksas
 − Svarīga informācija par darba procesu
 − Demo versija ar vienmēr pieejamiem  
mašīnas datiem

Jūs tiekat informēts par visu. Arī braukšanas laikā.
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TELEMĀTIKAS lietojumprogramma
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Iestatījumu optimizācija.
Analīzes pielietošana.

Parādīt labāko: darbības laika analīze.

Funkcija „darbības laika analīze“ nodrošina precīzus datus par 
to, kur, kad un kā jūsu mašīnas strādā. Darba procesu 
optimizācija, ražas novākšanas tehnoloģija un tehnikas 
loģistika nodrošina visaptverošu informāciju, kas ievērojami 
palīdz uzlabot jūsu mašīnu kopējo veiktspēju.

Katru dienu elektroniskajā pastkastītē jūs saņemat atskaiti ar 
datiem par iepriekšējās dienas darba analīzi. Šī informācija 
dod iespēju pareizi saplānot gaidāmo darba dienu.

TELEMĀTIKA kalpo kā bāze sistematizētai mašīnparka 
pārraudzībai. Tā ļauj arī atklāt tādus papildu izmaksu avotus kā 
piespiedu dīkstāves un vājās vietas transporta loģistikā. 
Pateicoties kustības 'pēdu' displejam karšu rādījumā, 
notikumu žurnālā var apskatīt mašīnas kustību 'pēdas', kā arī 
sīkāku informāciju par tām.

Jūsu priekšrocības:

 − Labāka resursu plānošana
 − Loģistikas vājo vietu atklāšana
 − Uzlabota izvešanas plānošana
 − Darba procesu optimizācija

Darbības laika analīze (aktīva / pasīva)

Produktīvais darba laiks
Transportēšana / apgriešanās
Dīkstāves laiks

St
un

da
s
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Optimizācija un dokumentēšana

Veiktspējas optimizācija: attālināta uzraudzība.

Jūsu rīcībā ir pārskats par mašīnas datiem un sīka analīze par 
produktivitāti, kas ļauj uzreiz tiešsaistē salīdzināt un  pielāgot  
iestatījumus un veiktspējas datus līdz trim mašīnām vienlaicīgi. 
Pateicoties tam, pat nepieredzējuši mašīnu vadītāji, lietojot  
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION vai AXION, var uzlabot 
to iestatījumus un panākt lielāku produktivitāti.

Tādēļ, strādājot kopā ar mašīnas vadītāju, jebkurā laikā ir 
iespējams maksimāli izmantot visu mašīnas potenciālu. Tas 
uzlabo vadītāju iemaņas un motivē tos pašiem regulēt 
iestatījumus, lai tie atbilstu konkrētai situācijai.

CLAAS Combine League.

CLAAS 'Kombainu Līga' ir TELEMĀTIKĀ integrēts bezmkasas 
pakalpojums. Tas pēc jūsu pieprasījuma piedāvā apskatīt un 
salīdzināt citu lietotāju anonimizētus labības kombainu 
veiktspējas datus.  
Ļaujot jums veikt salīdzinājumus un pārsūtīt uz jūsu mašīnu 
citu lietotāju izmantotos iestatījumus, kas vēl vairāk optimizē 
jūsu darbu.

Jūsu priekšrocības:

 − Mašīnai pieejamās veiktspējas pilnīga izmantošana
 − Kļūdainu iestatījumu novēršana
 − Vadlīnijas nepieredzējušiem vadītājiem un to apmācība
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Darba uzdevuma pārvaldība no biroja1.
Darba uzdevumi tiek izveidoti birojā un ar datu apmaiņas 
kartes palīdzību importēti CEBIS sistēmā.  Pēc tam mašīnas 
vadītājs var šos plānotos uzdevumus sākt pildīt.

Laika ietaupījums.

Ārpakalpojumu sniedzēji ir tieši tie, kuri visvairāk ir ieinteresēti 
efektīvi pārvaldīt liela apjoma klientiem specifiskos 
darbuzdevumu datus, lai veidotu dokumentāciju visiem 
pasūtījumdarbiem, un pirmām kārtām, ērti un bez aizķeršanās 
izsniegtu korektu rēķinu. Ar TELEMĀTIKU jūs to varat izdarīt 
tiešsaistē jebkurā laikā. Ir pieejami trīs dažādi veidi:

Lauksaimnieki un ārpakalpojuma sniedzēji var izmantot 
TELEMĀTIKU, lai veidotu ražības kartes un attēlotu tās grafiskā 
veidā. Tiešsaistes datu eksports uz jūsu saimniecības 
sistēmas programmatūru ietaupa dārgo laiku un kalpo kā 
bāze, lai novērtētu darbu dažādos laukos.

Darba uzdevumu pārvaldība.
Lielāks caurspīdīgums.

Atrašanās vieta

Darba žurnāls, detalizēta informācija

Vispārīga informācija

Laiks

Agregāts

Lauki / ražība

Bäckerkamp

JAG1

Wiggen

Smalcināšana

Zāle

113,50 l

0,55 l/t

16.05.2014, 11:49:45

16.05.2014, 14:42:36

2,88 h

1,24 h

4,3 m

Heders zālei

Mašīna

Uzņēmums

Darba veids

Kultūra

Degvielas patēriņš

Īpatnējais degvielas patēriņš

Darba sākums Lauka platība 41,65 ha

38%

204,97 t

15,84 ha

25,70%

2,00 t/ha

Laukuma segments

Novāktās ražas apjoms

Novāktā platība

Vidējais mitrums

Ražība

Platības skaitītājs (apstrādātā platība)

Darba beigas

Laiks, kas pavadīts uz lauka

Faktiskais darba laiks

Hedera tips

Darba platums
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Optimizācija un dokumentēšana

Darba uzdevuma parvaldība2 ar TELEMĀTIKU.
Tiklīdz mašīnā ar CEBIS termināli tiek palaists darba 
uzdevums, tam var sekot līdzi tiešsaistē, izmantojot 
TELEMĀTIKU. Kad darba uzdevums ir pabeigts, dati 
automātiski saglabājas TELEMĀTIKAS sistēmā, un tos var 
eksportēt tiešsaistē ISO-XML formātā.

Ražas kartēšana1.
Ražības kartēšana paplašina darbu vadības funkcijas, 
piedāvājot šādas iespējas:

 − Ražības karšu izveidošana kopā ar GPS datiem
 − Darba uzdevuma un ražīguma datu eksportēšana,  
tiešsaistē ar TELEMĀTIKU.

Automātiska dokumentēšana.
Papildmodulis „automātiskā datu dokumentēšana“ samazina 
jūsu darba slodzi, vienlaikus uzlabojot datu uzglabāšanas 
drošību. Tiklīdz lauka robežas ir augšuplādētas TELEMĀTIKAS 
serverī, sistēma automātiski atpazīst lauku, kurā mašīna 
strādā, un, pamatojoties uz lauka robežām un atmiņā 
ierakstītajām mašīnas braukšanas 'pēdām', automātiski 
izveido šim laukam specifisko dokumentāciju.

Jūs varat arī brīvi mainīt sagatavotā darba uzdevuma secību. 
Darba dati tiek vienlaikus automātiski pārsūtīti TELEMĀTIKAS 
serverim. Datus eksportē kā ISO-XML failus, kurus var 
importēt lauka uzskaties žurnālos, kā arī citās populārās 
saimniecības pārvaldības un rēķinu izrakstīšanas 
programmatūru pakotnēs. 

1 Mašīnas papildu aprīkojums

2 Iekļauts TELEMĀTIKĀ

Mašīnas 'pēdas' Lauka robežas Mašīnas dati Dokumentēšana
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Automātiska datu dokumentēšana.
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Optimizācija un datu dokumentēšana

Vienkārša datu apkopošana.

Automātiskā datu dokumentēšana ar TELEMĀTIKU ir noderīga 
jau no paša sākuma. Ievades un pārsūtīšanas kļūdas nenotiek, 
jo vadītājiem vairs nav jāuzsāk vai jābeidz darba uzdevums 
manuāli vai jāveic cita papildus datu apkopošana. Ātrāka, 
automātiska datu apkopošana ievērojami samazina darba 
apjomu, kas jāveic birojā. 

Lauksaimnieki saņem precīzu informāciju, kas ļauj viņiem 
aizpildīt lauka datu žurnālu. Tas rada maksimālu uzņēmumuma 
procesu caurspīdīgumu, ļauj veikt svarīgus aprēķinus un stabili 
plānot darba procesus. 

Ārpakalpojuma sniedzēji var dokumentēt savu darbu, 
pamatojoties uz pilnu informāciju par darba veikšanas laikiem, 
degvielas patēriņu un citiem parametriem. Šos datus, 
protams, var arī izmantot rēķinu izstādīšanai. Tas arī ļauj 
lauksaimniekiem un ārpakalpojuma sniedzējiem būt pilnīgi 
drošiem, ka tie atbildīs obligātajām dokumentācijas prasībām. 

Papildmodulis „automātiska datu dokumentēšana“ ir pieejams 
visām TELEMĀTIKAS pakotnēm (basic, advancētai un 
profesionālai). Ja sākumā jūs šādu pakotni nevēlaties, jūs varat 
to iegādāties vēlāk kā jauninājumu un integrēt to TELEMĀTIKĀ. 
Un arī šajā gadījumā jums paliek iespēja retrospektīvi sasaistīt 
lauka robežas ar pašreizējiem darba datiem. 

TELEMĀTIKĀ ir ievēroti visi standarti  attiecībā uz Vācijas 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, kas šajā valstī ir īpaši 
stingri, un tā ir garantija, ka jūsu dati atrodas drošībā. Dati tiek 
dublēti uz drošiem serveriem Vācijā.
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Visa traktora-mašīnas  
kombinācija vienā veselā pārskatā
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TELEMĀTIKA agregātam (TONI)

Agregāta datu apkopošana

TONI ir jauna funkcija, kas apkopo un saglabā pievienotā 
agregāta un traktora darba datus. TONI šobrīd pieejama 
CLAAS QUADRANT 3400 un 3300 lielajām ķīpu presēm un 
CARGOS divējāda pielietojuma savācējpiekabēm, un drīzumā 
TONI būs pieejama arī citiem agregātiem. Lai apkopotu un 
dokumentētu agregāta datus, TONI izmanto ISOBUS interfeisu 
starp traktoru un agregātu. Piemēram, QUADRANT presēs 
iegūtie dati ietver ķīpu skaitu uz lauka, ķīpas mitruma saturu 
un citus QUADRANT specifiskus parametrus. 

CLAAS traktoru AXION un XERION sērijās TONI sagatve ir 
iekļauta jau rūpnīcas standarta komplektācijā. Arī daudzi 
partneruzņēmumi strādā pie tā, lai to mašīnas un agregāti 
būtu drīzumā saderīgi ar TONI. Pirmie ekspluatācijai gatavie 
risinājumi ir gaidāmi jau 2015. gadā. Un, jau kopš 2014. gada 
TONI funkcija ir sertificēta oficiālos ISOBUS standartos.

TELEMĀTIKA kombinācijā ar TONI ir vienīgā telemetrijas 
sistēma, kas piedāvā reāllaika vizualizēšanu, dokumentēšanu 
un optimizāciju visai traktora-mašīnas kombinācijai, neatkarīgi 
no ražotāja.

Priekšrocības:

 − Automātiska agregāta datu dokumentēšana
 − Optimāla visu agregātu izmantošana
 − Funkcionalitātes garantija, pateicoties standartizācijai
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Pareizais risinājums katram.

TELEMATICS basic.

Kopš 2015. gada „TELEMATICS basic“ daudzām CLAAS 
mašīnām ir iekļauts standarta aprīkojumā. Šī pakotne ietver 
nepieciešamo informāciju par lauka loģistiku un CLAAS 
servisa partneru atbalstu. Šajā informācijā ir iekļauta mašīnas 
atrašanās vieta un mašīnas kustības 'pēdas' uz kartes, darba 
statuss un pašreizējais degvielas līmenis. Ja jūs vēlaties lietot 
automātisko lauka pārvaldības funkciju, jūs varat augšuplādēt 
lauka robežas no ārējas sistēmas vai tās ieveidot tieši 
TELEMĀTIKĀ.

Pakotnē ir iekļauta TELEMĀTIKAS lietojumprogramma ar 
specifiskām galvenajām pamatfunkcijām un navigāciju. 
„Automātiskās datu dokumentēšanas“ funkcija ar datu 
eksportu iespējams iegādāties kā papildinājumu.

Priekšrocības:

 − Nedārga pamata līmeņa TELEMĀTIKA
 − Pastāvīgi atjaunināts pārskats par galveno informāciju 
(mašīnas atrašanās vieta, stauss)

 − Vienkāršots servisa atbalsts, pateicoties attālinātai 
diagnostikai

 − 24 stundu piekļuve datiem
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TELEMĀTIKAS pakotnes

TELEMATICS advanced.

Ja jūs vēlaties vairāk nekā tikai „TELEMATICS basic“ pamata 
funkcijas, jūs varat vienkāršā veidā papildināt advancēto 
„TELEMATICS advanced“ pakotni. Šajā pakotnē ietvertas 
visas funkcijas, kas ļauj jums uzraudzīt un optimizēt  
pašreizējos procesus. Ar „TELEMATICS advanced“ jūs, 
piemēram, varat piekļūt tādiem darba parametriem kā kustības 
'pēdas', produktivitāte, ražīgums un daudziem citiem 
rādītājiem, kas ļauj jums optimizēt mašīnas ekspluatāciju 
reāllaikā. Jūs varat arī izskatīt visus datus, kas apkopoti pēdējo 
72 stundu laikā. 

Turklāt jūs varat izmantot visas TELEMĀTIKAS 
lietojumprogrammas funkcijas. Šai pakotnei var pievienot arī 
funkciju „automātiskā datu dokumentēšana“.

Priekšrocības:

 − Visaptverošas TELEMĀTIKAS funkcijas  
pašreizējā procesa uzraudzībai un optimizācijai

 − Izcils pārskats par mašīnas efektivitāti
 − 72 stundu piekļuve datiem

TELEMATICS professional.

Profesionāliem lietotājiem, kuriem ir lielas saimniecības, kā arī 
ārpakalpojuma sniedzējiem CLAAS iesaka profesionālo 
„TELEMATICS professional“ pakotni. To iegādājoties, jūs 
saņemat piekļuvi ne tikai advancētās „TELEMATICS 
advanced“ funkcijām, bet arī piekļūt pilnīgi visiem mašīnas 
datiem. Tai pašā laikā tā nodrošina analīzes funkciju, kas ļauj 
optimizēt atsevišķu mašīnu vai vairāku tehnikas vienību 
salīdzināšanu, kā arī advancētu analīzi, kas spēj atbildēt uz ļoti 
specifiskiem jautājumiem. Analīzei var izmantot visus arhivētos 
datus pilnā apjomā. 

Šajā pakotnē, protams, ir iekļauta TELEMĀTIKAS 
lietojumprogramma. Funkciju „automātiskā datu 
dokumentēšana“ var iegādāties kā papildinājumu. 

Priekšrocības:

 − Versija profesionāļiem, kuri vēlas optimāli  
izmantot savu mašīnu veiktspēju

 − Arhivētos datus iespējams analizēt
 − Pareizākais instruments ārpakalpojumu  
sniedzējiem un lielajām saimniecībām
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Pārliecinoši argumenti par  
labu vēl lielākai efektivitātei

Attālināta diagnostika.

Kļūdu analīze bez dīkstāves. CLAAS TELEMĀTIKA tiešsaistē 
rāda pašreizējos mašīnas kļūdu ziņojumus un brīdinājuma 
signālus. Šī attālinātā diagnostikas sistēma var strādāt 
mašīnas darbības laikā. Pateicoties mērķtiecīgai kļūdu 
ziņojumu analīzei, var izdarīt secinājumus par iespējamām 
darbības kļūdām vai gaidāmajiem remontiem. Tas ļauj 
ievērojami samazināt dīkstāves un ietaupīt dārgo laiku.

Ātra distancēta mašīnas  
atrašanās vietas noteikšana

Kartes rādījumu un lietojumprogrammu var izmantot, lai precīzi 
noteiktu mašīnu atrašanās vietu uz lauka. Tas ļauj iztikt bez 
sarežģītiem maršruta aprakstiem un bez kavēšanās uzsākt  
nepieciešamo remontu. Servisa partneris var ātri uzzināt 
mašīnas atrašanās vietu un vistiešāko ceļu, kā tai piekļūt. 
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Attālināta diagnostika

CLAAS Service kļūst arvien labāks. 

Ja jūs vēlaties, TELEMĀTIKA var arī pārsūtīt apkopes un 
remontu datus jūsu CLAAS partnerim. Tas, ja nepieciešams, 
ļauj jūsu CLAAS servisa komandai veikt attālinātu diagnostiku, 
lai daudz ātrāk noteiktu defektu iemeslus un sagatavoties, lai 
nodrošinātu pēc iespējas ātrāku visefektīvāko palīdzību uz 
lauka. Tātad jūsu CLAAS partneris var noteikt jūsu mašīnām 
nepieciešamās apkopes. Piemēram, regulāros apkopes 
darbus iespējams savlaicīgi plānot, ņemot vērā, kur mašīnas 
tiks izvietotas.

Ietaupiet laiku ar CDS REMOTE.

Ar TELEMĀTIKU un CDS REMOTE jūsu CLAAS pārstāvis var 
strādāt kopā ar jums daudz ciešākā sadarbībā, nekā jūs varat 
to iedomāties – lai kur arī ražas novākšana notiktu. Praksē 
pārbaudīto CLAAS diagnostikas sistēmu (CDS) var arī 
izmantot ar TELEMĀTIKU, lai  diagnosticētu mašīnas stāvokli 
attālināti. Ja jūsu partnera rīcībā ir CDS REMOTE, tagad ir 
iespējams veikt precīzu diagnostiku tiešsaistē, kas ir tikpat 
precīza, kā to iepriekš varēja izdarīt uz vietas.

Jūsu priekšrocības:

 − Attālinātas diagnostikas opcija ar CDS REMOTE
 − Servisa darbinieki var ātri noteikt mašīnas atrašanās  
vietu uz lauka

 − Labāka apkopes darbu plānošana

Zemākas izmaksas par apkopi

TELEMĀTIKA vienkāršo visus plānošanas un loģistikas 
procesus, kas attiecas uz apkopi. Tāpēc TELEMĀTIKA 
nodrošina, ka servisa atbalsts ir rentabls, kā arī samazina 
izmaksas ārpakalpojuma sniedzējiem, saimniecību vadītājiem 
un CLAAS partneriem. 
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 − Pilna mašīnu potenciāla izmantošana, veicot iestatījumu 
salīdzināšanu

 − Neaktīvo periodu samazināšana, pateicoties attālinātai 
diagnostikai un apkopes uzraudzībai

 − Unikāla sistēma, kas palīdz lauksaimniekiem optimizēt 
mašīnas izmantošanu (izvietoto mašīnu monitorēšana  
un analīze)

 − Darba procesu analīze, uzlabota resursu plānošana  
un izvešanas loģistika

 − Jūsu mašīnu ekspluatācijas laika optimizācija:  
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION un AXION

TELEMĀTIKA – pārliecinoši argumenti  
attiecībā uz lielāku veiktspēju

 − Tehnikas parka uzraudzība un pārvaldība tiešsaistē  
(sekot līdzi visām mašīnām visu laiku)

 − Atpazīst un samazina dīkstāves un to iemeslus  
(palielināta produktivitāte un efektivitāte)

 − Augsta līmeņa datu caurspīdīgums un uzticamība 
(dokumentēšanai un iekšējai izmaksu kontrolei)

Vienkārši labāka veiktspēja.
Galvenie iemesli.



27

Argumenti

 − Pilnīga aprīkotās mašīnas produktivitātes izmantošana, 
pateicoties parametru salīdzināšanai un iestatījumu 
optimizācijai

 − Samazina izmaksas, izvairoties no kļūdainiem iestatījumiem
 − Nepieredzējušu mašīnas vadītāju apmācība un motivācija
 − CLAAS 'Kombainu līga, iespēja salīdzināt iestatījumu datus 
ar citiem lietotājiem

 − Tieša un vienkārša datu ieguve tiešsaistē, lai varētu 
dokumentēt paveikto un ātri izrakstīt rēķinus

 − Vienkārša datu eksportēšana uz visām galvenajām 
saimniecību pārvaldības programmatūrām caur ISO XML

 − Darba uzdevuma uzraudzība: labāka resursu pārvaldība, 
pateicoties darba uzdevuma izsekošanai tiešsaistē

 − Darba uzdevuma pārvaldība: visaptverošu darba uzdevuma 
datu radīšana, vadība un apmaiņa 

 − Ražības kartēšana: pamats, lai varētu novērtētu rezultātus 
konkrētās lauka vietās

 − Piekļuve tiešsaistē visiem brīdinājuma un kļūdu ziņojumiem; 
iespējama precīza attālinātā diagnostika tiešsaistē, 
izmantojot 'CDS REMOTE'

 − Apkopes un remonta darbus iespējams plānot daudz 
efektīvāk un tos veikt laikā

 − Servisa darbinieki var ātri atrast mašīnas atrašanās vietu
 − Izmaksu un laika ietaupījums gan jums, gan jūsu CLAAS 
pārstāvim
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