
volvo connect
DITT DIGITALE HJEM FOR EN ENDA MER LØNNSOM TRANSPORTHVERDAG



Ved å samle viktige tjenester og apper i ett og samme
grensesnitt vil Volvo Connect gjøre din hverdag enklere.
Den er laget for å gjøre driften din enklere – alt fra
flåteadministrasjon og serviceplanlegging til
administrasjon og etterlevelse av lover og bestemmelser.

Klar for din digitale fremtid
Digitalisering har endret måten vi jobber på, og det
gjelder også for transportbransjen. Vi har utviklet Volvo
Connect som en langsiktig løsning for en bransje i rask
endring. Målet er klart: å holde deg og virksomheten din i
forkant av den digitale utviklingen.

Volvo Connect

Enklere daglig
drift

Enten du kjører egen lastebil eller administrerer en hel flåte, kan du nå
koble sammen kritiske sider ved virksomheten din på helt nye måter.  
På ett og samme sted. Med én pålogging, i ett skjermbilde. 
Tenk på Volvo Connect som ditt digitale hjem for en enda mer lønnsom
transportvirksomhet.



Enkelt å komme i gang
Tilgang til Volvo Connect portalen og
et utvalg basistjenester er kostnadsfri
for alle Volvo kunder.
Du kan selv velge å abonnere på en
rekke tilleggstjenester som vil tilføre
din virksomhet verdi og produktivitet.
De fleste tjenestene krever at du har
signert en Data Administrasjons 
avtale med Volvo (DMA).

I Volvo Connect finner du også en markedsplass. Her
finner du ett antall digitale tjenester fra både Volvo og
utvalgte samarbeidspartnere. Du kan også tilpasse Volvo
Connect-grensesnittet slik at du raskt og enkelt får tilgang
til informasjonen og tjenestene som er mest relevant for
deg.



Alt som betyr noe – i ett
skjermbilde
Ved å samle informasjon om virksomheten din på ett sted med
Volvo Connect, sparer du tid, får tatt beslutninger raskere og du
får en bedre forståelse av det som betyr noe for din drift. Det blir
enklere å gjøre forberedelser, planlegge og oppnå stadige
forbedringer. Slik kan du løfte lastebilenes driftstid, effektivitet og 
produktivitet til nye høyder.



Detaljerte opplysninger om din operasjon kan brukes
til å forbedre driften, koordinere dine oppgaver og 
øke produktiviteten. Volvo Connect gjør arbeidet 
enklere – fra planlegging av ruter til administrasjon av 
sjåfør- og hviletider. Du kan se posisjonen til 
lastebilene dine, slik at du kan følge fremdriften. 
Transportledere og sjåfører kan holde kontakten og 
dele informasjon om for eksempel køer og raskeste vei 
til målet. Alt dette bidrar til at du står bedre rustet til å 
optimalisere leveransene og få unnagjort flere 
transportoppgaver.
 

Dine aktiviteter2 

Få kontrollen og roen som kommer ved å vite at
lastebilene er i god stand og klare til oppdrag. Du kan få
oversikt over status for kjøretøyene i flåten,
 med “ett klikk”, uansett hvor du er. Varsler og advarsler 
gir deg tid til å forberede deg og planlegge.

Her finner du også serviceplanen og reparasjons- og
vedlikeholdshistorikken for kjøretøyene dine. Dette bidrar til
å sikre best mulig vedlikeholdsplanlegging for å redusere
uforutsette stopp og holde lastebilene i gang.

Dine eiendeler1

Få informasjon som gir deg innsikt, og som bidrar til 
å gi virksomheten et fortrinn. Med Volvo Connect får 
duenkelt tilgang til rapporter som analyserer hvordan 
flåten og sjåførene dine presterer. Du får kunnskap og 

innsikt om viktige sider ved virksomheten din, som 
sjåførenes prestasjoner, drivstoffeffektivitet og 
miljøpåvirkning. Du får informasjon om hvor det er rom 
for forbedringer, og anbefalinger om hvordan du best 
implementerer dem.
 

Din innsikt3 

Også for blandede 
flåter
Volvo Connect gjør det også mulig å
integrere data fra eksterne systemer og
bruke data fra andre kjøretøyer,
uavhengig av merke.



Full kontroll
Volvo Connect er laget for å gjøre din hverdag enklere. Få
tilgang til bransjeledende tjenester og funksjoner uansett
når, hvor og hvordan du trenger dem. Enklere blir det ikke.

Ditt kontrollpanel. Tenk på Volvo Connect som ett 
kontrollsenter. Det tilpassede kontrollpanelet gir en 
oversikt over informasjonen og tjenestene som er 
viktigst for deg.



Volvo Connect er rent, intuitivt og enkelt å navigere i. Få
oversikt over informasjonen og tjenestene som er viktigst
for deg, så snart du har logget på. Få tilgang til alt du
trenger – kanskje mer detaljert informasjon – med bare
ett klikk eller to.

Tilpasset til deg
Volvo Connect er svært fleksibelt og kan enkelt tilpasses
individuelle behov og preferanser. Du bestemmer hvordan
oppsettet skal være. Du kan for eksempel konfigurere
rapporter basert på parameterne du vil se. Det er opp til
deg, du gjør som du ønsker.

Enkel å bruke

Rollebasert tilgang

På farten eller på kontoret. 
Du får enkelt tilgang til og kan 
bruke Volvo Connect med et 
stort utvalg av smarte enheter og 
skjermstørrelser. Tilgjengelig når 
og hvor du måtte trenge det. Én 
pålogging, i ett skjermbilde.  
Alltid.

Alle kan ha nytte av Volvo Connect
– fra lastebileiere og flåteledere til
sjåfører, transportledere og
administratorer. Etter at brukerne 
har logget seg på, har brukerne
rollebasert tilgang til tjenestene,
funksjonene, informasjonen og
nyhetene som er mest relevant for
dem. Slik holdes fokus på det som 
er viktigst. Og hverdagen blir 
enklere og smartere – for alle.



Funksjonalitetslag
Volvo Connect integrerer mange forskjellige tjenester og
funksjoner i en dynamisk, kombinert visning. Via kartverktøyet
får du for eksempel tilgang til funksjonaliteten og dataene som
leveres av flere tjenester, for eksempel posisjonerings-, og
drivstoff- og miljørapporter, samt tjenester fra
samarbeidspartnere for tilhengere og dokumenthåndtering.  
Og mer kommer i tiden fremover.

Ved at data og funksjonalitet er plassert lagvis, blir det enklere å ta beslutninger, og effektiviteten blir bedre.
01/ Transportoppdragsdata 02/ Kartdata 03/ Kjøretøydata
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03/
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Støtte til hele virksomheten

Kart Rapporter

Kalender

Eiendeler

Sjåföraktivitet Verkstedshistorikk

Med ett rent og tydelig skjermbilde kan du 
enkelt følge med på posisjonen til kjøretøyene 
dine. Popup-vinduer og informasjonsbokser gir 
ytterligere, mer dyptgående informasjon, om for 
eksempel kjøretøystatus, varsler og sjåførtider.

/ Kjøretøy- og tilhengerposisjoner i sanntid

/ Trafikk- og sjåførinformasjon

/ Drivstoffnivåer og gjenværende kjørelengde

/ Posisjons- og turhistorikk

/ Interessepunkter

/ Ruteplanlegging

/ Geofencing (geografiske gjerder)

Intelligente, brukervennlige rapporter, som er 
enkle å tilpasse til dine behov og preferanser. 
Samler og analyserer kjøretøy- og sjåførdata. 
Viser hvor det er mulig å spare drivstoff for å 
redusere kostnader og CO2-utslipp. Sporer 
kritiske sikkerhetsindikatorer.

/ Rapport om drivstoffeffektivitet

/ Resultatrapport

/ Miljørapport

/ Sikkerhetsrapport

/ Tilpassede rapporter

Get a quick and easy overview of planned/
booked service & repair occasions for your 
trucks. You can also add your own events  
for other vehicle/asset-related activities.

/ Next planned service according to 
 service and maintenance schedule

/  Confirmed booking from your  
Volvo Trucks workshop

/ Manage vehicle availability

Forenkler planleggingen ved å gi nøyaktige 
opplysninger og anbefalinger om 
sjåføraktiviteter. Gir en oversikt over sjåførene, 
inkludert deres nåværende aktivitet og 
gjenværende tillatte kjøretid. Gjør det enkelt 
å vite når den enkelte sjåføren skal ha pause, 
daglig hvile eller ukentlig hvile.

/ Nedlasting fra fartskriver

/ Overtredelsesrapporter

/ Sjåførtidprognose

/ Aktivitetsrapporter

Gir oversikt over reparasjonshistorikken og 
detaljer om hva som er gjort på hvert enkelt 
kjøretøy på Volvoverkstedet.

/ Informasjon om reparasjoner og vedlikehold

Få umiddelbar oversikt over status for hele 
flåten og, med ett klikk, status for hvert aktivum 
i sanntid.

/ Detaljert informasjon om dine eiendeler

/ Dekktrykkovervåking

/ Kjøretøystatus i sanntid

/ Varsler, advarsler og varslinger

 

Med våre toppmoderne digitale verktøy åpner det seg en helt ny verden med

tjenester og funksjoner. Her ser du hva som er tilgjengelig nå. Og dette er bare

starten.



Markedsplass

Med Volvo Connect kan du velge tjenestene du trenger.
Markedsplassen er lett tilgjengelig via kontrollpanelet i
Volvo Connect, og her finner du digitale tjenester fra
både Volvo og utvalgte samarbeidspartnere.
Etter hvert vil du kunne bestille og aktivere tjenester fra
et stadig økende utvalg, akkurat her.

Mye å se frem til

Utviklerportal

Volvo Connect følger en stadig mer akseptert norm for
åpenhet og innsyn. Utviklerportalen er et godt eksempel.
Den vil bidra til å gjøre Volvo Connect stadig bedre i årene
som kommer. Vi ønsker velkommen nye, nyskapende
tjenester som er utviklet av utvalgte spesialistpartnere og
andre.

KARIN FALK, SENIOR VICE PRESIDENT, 

SERVICES & CUSTOMER QUALIT Y

Ved å kombinere tilkoblede
tjenester og dataanalyser 
åpner vi opp for helt nye 
muligheter til å støtte kundene 
våre. Og det er dette Volvo 
Connect dreier seg om.

“



Vokser i takt med deg
Utvikle virksomheten din med et dynamisk 
grensesnitt som vokser i takt med deg. Volvo Connect 
inneholder i dag viktige tjenester som bidrar til at du kan 
drive og utvikle virksomheten mer effektivt. 

Og dette er bare starten. Du kan glede deg til stadig nye 
digitale tjenester fremover, som kan gi virksomheten din et 
forsprang på andre.

Den beste måten å finne ut mer om Volvo Connect på, er å
prøve det selv. Vil du ha mer informasjon, kan du kontakte din
forhandler eller gå til volvotrucks.no/volvoconnect



Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com


