
TELEMATICS



2

CLAAS TELEMATICS.



3

Turinys

EASY 4
Rimtos priežastys naudoti  
TELEMATICS 6
Veikimo principas 8
TELEMATICS tinklalapis 10
TELEMATICS taikomoji programa 12
Optimizavimas ir dokumentų  
rengimas 14
TELEMATICS ant prikabinamos 
technikos (TONI) 20
TELEMATICS paketai 22
Nuotolinė diagnostika 24

Savybės 26



4

Pavadinimas pasako viską.

Bendrą CLAAS firmos patirtį elektronikos srityje  
galima apibūdinti vienu žodžiu: EASY. Tai reiškia 
Efficient Agriculture Systems (Efektyvios žemės ūkio 
sistemos). Ir jos pateisina savo pavadinimą. Padargų 
nustatymai, vairavimo sistemos, programinės įrangos 
sprendimai ir dar daugiau: EASY leidžia visa tai atlikti 
paprastai. Jūsų sistemos gali būti puikiai suderintos 
viena su kita, o tai leidžia pasiekti geriausią Jūsų mašinos 
našumą ir aukščiausius Jūsų ūkio rezultatus.

CLAAS TELEMATICS padeda Jums analizuoti ir 
optimizuoti Jūsų ūkio darbo procesus ir taupo vertingą 
laiką, kuris yra sugaištamas aptarnavimų atlikimui.

Paprasta nuveikti daugiau.
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EASY
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Laimėkite laiko. Taupykite pinigus.

Mašinos našumas ir sąnaudos mašinoms yra du pagrindiniai 
veiksniai, kurie yra ypatingai svarbūs Jūsų gaunamo pelno 
dydžiui. Paslaugų tiekėjams ir didesniems ūkiams yra 
sudėtinga stebėti visus mašinų ir personalo išteklius.  
Taip pat, visada yra svarbus maksimalus efektyvumas:  
greitas nuvažiavimas į reikalingą lauką, nepertraukiamas 
užsakymo atlikimas, trumpi pervažiavimo atstumai.

Rimtos priežastys naudoti TELEMATICS:

 − Pagerinkite darbo procesus: darbo laiko analizė
 − Optimizuokite nustatymus: išsami našumo ir nustatymų 
parametrų analizė

 − Palengvinkite dokumentų rengimą ir padidinkite aiškumą: 
duomenų rinkimas

 − Sumažinkite aptarnavimų atlikimui reikalingą laiką ir 
padidinkite patikimumą: diagnostika nuotoliniu būdu
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Rimtos priežastys naudoti TELEMATICS

TELEMATICS leidžia optimizuoti konkrečias 
operacijas daugelyje sričių.

 − Tyrimų rezultatai rodo, kad laukuose dirbantys javų 
kombainai išnaudoja tik apie 50% savo našumo pajėgumų1

 − Našumas tarp atskirų vairuotojų skiriasi iki 40% (esant toms 
pačioms darbo sąlygoms). Būtinų dokumentų rengimas ir 
greitas, tikslus sąskaitų rengimas reikalauja didelio kiekio 
administracinio darbo. Tačiau, ūkininkai įsitikinę, kad jų 
žinios yra geriau pritaikomos dirbant laukuose, fermose ir 
valdant mašinų parką, o ne dirbant biure.

TELEMATICS – pavyzdys su javų kombainu:

Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje atliktų tyrimų rezultatai 
rodo, kad TELEMATICS gali:

 − padidinti derliaus dorojimui tinkamą laiką iki 7%
 − padidinti našumą iki 10%
 − sumažinti nuostolius iki 0,5%
 − sutaupyti iki 3 derliaus dorojimui reikalingų darbo  
dienų per sezoną 

arba vienu kombainu per sezoną nukulti iki 150 ha daugiau. 
Tai reiškia galimybę per metus sutaupyti iki  € 15 0002

1 feiffer consult

2 Pavyzdyje pateikti skaičiavimai, kai: 5 ha/h, 10 darbo valandų/dieną, 
sutaupoma 3 darbo dienos (LEXION 770 su 10,5 m pločio pjaunamąja), 
derliaus dorojimo įkainis 100 €/ha

1 Našumas/išdirbis

2 Prastovų laikas

3 Darbo laikas

4 Degalų sąnaudos

5 Transportavimas/apsisukimas
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TELEMATICS – apžvalga.

Kaip TELEMATICS veikia.

Su TELEMATICS, bet kada ir būdami bet kurioje vietoje Jūs 
galite internetu gauti visą pagrindinę informaciją apie Jūsų 
mašiną. Šią informaciją sudaro informacija apie mašinos 
buvimo vietą ir išsami informacija apie atliekamą darbą ir 
mašinos duomenis.

Jūs taip pat galite pasiekti informaciją apie aptarnavimą ir 
atlikti pradinius diagnostikos patikrinimus. TELEMATICS įrašo 
daugiau kaip 200 skirtingų parametrų duomenis ir juos 
nustatytais intervalais, mobiliųjų telefonų tinklu automatiškai 
perduoda į TELEMATICS tinklo tarnybinę stotį.
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Veikimo principas

Informacija.

 − Darbo sąlygos | Kur, kas, kaip?
 − Duomenys apie našumą | Ar viskas vyksta taip,  
kaip planuota?

 − Duomenys apie mašiną | Parametrai yra geri?
 − Nustatymai
 − Geografiniai duomenys | Kur, kas, kaip?

Dokumentų rengimas.

 − Vieta
 − Našumas
 − Mašinos naudojimas

Pagalba.

 − Informacija apie aptarnavimą, diagnostika nuotoliniu būdu
 − Transporto planavimas

1 Duomenys apie buvimo vietą, gauti naudojant 
palydovų signalus

2 Duomenys apie mašiną ir nustatymus į 
TELEMATICS tarnybinę stotį persiunčiami  
mobiliųjų telefonų tinklu

3 Duomenys yra pasiekiami ūkininko ar pardavimų 
atstovo, kad būtų atlikta nuotolinė diagnostika
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Tinklalapyje pateikiama apžvalga yra aiškiai išdėstyta. Visi 
pagrindiniai duomenys apie mašiną Jums yra matomi iš pirmo 
žvilgsnio. Iš pradinio puslapio Jūs galite greitai ir lengvai pereiti 
į puslapius, kuriuose pateikiama išsami informacija apie visas 
Jūsų mašinas, kurios yra prijungtos prie TELEMATICS. 
Lengvai suprantamas TELEMATICS pradinis puslapis su 
nesudėtingais paaiškinimais vartotojui leidžia greitai pasiekti 
visas galimas funkcijas.

Tinklalapis: paprastas, greitas,  
lengvai suprantamas.

Dėl išsamesnės informacijos, prašome apsilankyti: claas-telematics.com
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Išsami informacija apie kiekvienos Jūsų mašinos darbą yra 
pasiekiama iš pradinio puslapio, paspaudus tik vieną mygtuką. 
Čia yra pateikiami visi buvę ir esantys pranešimai, pagrindiniai 
duomenys ir analizės, kuriuos galima išsamiai išanalizuoti.  
Tai taip pat taikoma ir bet kokiems padargams, kurie per  
TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT) yra prijungti prie 
TELEMATICS.

CLAAS į TELEMATICS  tinklalapį įtraukė visus žemėlapių 
vaizdus, todėl nereikalinga jokia papildoma programinė įranga. 
Automatinis duomenų atnaujinimas taip pat reiškia, kad Jūs 
galite stebėti mašinų išsidėstymą beveik realiuoju laiku. Laukų 
ribos gali būti įkeltos naudojant Jūsų turimas sistemas ir 
esamus duomenis arba įbraižytos tiesiai ant TELEMATICS 
esančių žemėlapių.

Privalumai:

 − Lengvesnis visų esamų funkcijų naudojimas
 − Aiški apžvalga ir savaime suprantama struktūra 
 − Visa informacija matoma iš pirmo žvilgsnio
 − Reikalinga informacija yra pasiekiama tik vienu pelės 
mygtuko paspaudimu

 − Paprastesnis istorinių duomenų naudojimas
 − Greita, tiesioginė peržiūra
 − Modernus dizainas

TELEMATICS tinklalapis
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Taikomoji programa mobiliajam telefonui.

Tam, kad TELEMATICS galėtumėte naudotis ir tada, kai esate 
išvykę iš biuro, CLAAS siūlo taikomąją programą, skirtą  
išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, 
naudojantiems Android ir iOS operacines sistemas. 
Taikomosios programos veikimo principas yra toks pats, kaip 
ir naudojant tinklalapį. Ir šiuo atveju Jūs galite naudotis trimis 
technikos parko modernaus  valdymo žingsniais: informavimu, 
analize, optimizavimu. Integruota navigacijos funkcija taip pat 
Jums rodo artimiausią kelią iki Jūsų mašinų. TELEMATICS 
naudojantiems CLAAS klientams ši taikomoji programa yra 
nemokama. Potencialūs vartotojai, norintys sužinoti apie 
taikomąją programą neprisiimant įsipareigojimų, iš App Store 
ar Google Play gali atsisiųsti nemokamą bandomąją versiją.

Privalumai:

 − Paprasta ir lengvai suprantama –  
gali būti naudojama bet kada ir bet kur

 − Nėra papildomų išlaidų
 − Būtina informacija apie darbo procesus
 − Bandomoji versija su duomenimis apie mašiną  
yra visada pasiekiama

Informaciją gaukite net ir tada,  
kai Jūs nesate biure.
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TELEMATICS taikomoji programa
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Optimizuokite nustatymus.
Analizuokite mašinos išnaudojimą.

Pasiekite geriausius rezultatus:  
darbo laiko analizė

Darbo laiko analizės funkcija pateikia Jums tikslius duomenis 
apie tai, kur, kada ir kaip Jūsų mašina dirbo. Darbo procedūrų, 
derliaus dorojimo technologijos ir transporto organizavimo 
optimizavimas suteikia išsamią informaciją, kuri Jums padeda 
žymiai pagerinti Jūsų mašinų bendrą našumą.

Ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie mašinos 
praėjusios dienos darbą ir darbo laiko analizė, elektroniniu 
paštu gali būti persiunčiama kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, 
prieš pradedant darbą, ši informacija leidžia Jums priimti 
tinkamus sprendimus.

TELEMATICS yra kaip pagrindas sistemingam mašinų parko 
valdymui. Jis taip pat gali būti naudojamas nustatyti brangiai 
kainuojančias prastovas ir galimus trukdžius organizuojant 
transportą. Mašinų važiavimo kelias atvaizduojamas 
žemėlapyje. Mašinų važiavimo kelias ir visa susijusi išsami 
informacija yra išsaugoma įvykių žurnale.

Privalumai:

 − Geresnis išteklių planavimas
 − Nustatomi trukdžiai organizuojant transportą
 − Geresnis transporto priemonių išdėstymo planavimas
 − Darbo procesų optimizavimas

Darbo laiko analizė (aktyvus/pasyvus)

Darbo laikas
Transportavimas/apsisukimas
Prastovų laikas

Va
la

nd
os
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Optimizavimas ir dokumentų rengimas

Darbo optimizavimas: stebėjimas  
nuotoliniu būdu

Remdamiesi duomenų apie mašiną apžvalga ir išsamiomis 
darbo ataskaitomis, Jūs galite tiesiogiai palyginti iki trijų 
mašinų nustatymus ir duomenis apie darbą. Tai leidžia Jums 
pagerinti mašinos nustatymus ir pasiekti didesnį darbo 
našumą net jei ją vairuoja naujas, nepatyręs vairuotojas.  
Tai yra įmanoma su bet kuria Jūsų naudojama mašina: 
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION, AXION ar ARION.

Dirbant kartu su vairuotojais, visada galima išnaudoti visas 
mašinos galimybes. Tai gerina vairuotojo žinias ir skatina jį 
pačiam atlikti nustatymų keitimus, taip prisitaikant prie 
konkrečių situacijų.

CLAAS Combine League.

CLAAS Combine League yra integruota TELEMATICS 
paslauga. Pageidaujant, ji leidžia matyti ir palyginti 
anonimiškus kitų ūkių duomenis apie darbą ir nustatymus. Tai 
dar labiau pagerina optimizavimą, kadangi Jūs galite atlikti 
palyginimus ir kitų žmonių naudojamus nustatymus pritaikyti 
savo mašinoms.

Privalumai:

 − Pilnas mašinos pajėgumų išnaudojimas
 − Išvengiama neteisingų nustatymų
 − Patarimai ir mokymai nepatyrusiems vairuotojams
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Darbų valdymas1.
Darbai suplanuojami esant biure ir į CEBIS perkeliami 
naudojant atminties kortelę. Dabar vairuotojas gali pradėti iš 
eilės vykdyti prieš tai suplanuotus darbus.

Patogus laiko taupymas.

Ypatingai paslaugų tiekėjams, labai svarbu efektyviai valdyti 
didelius kiekius konkrečių klientų darbų duomenų, parengti 
dokumentus apie visus darbus ir, kas svarbiausia, lengvai ir 
nevėluojant parengti tikslias sąskaitas. Su TELEMATICS Jūs 
galite atlikti tiesiogiai ir bet kuriuo metu. Yra trys galimi 
pasirinkimai.

Ūkininkai ir paslaugų tiekėjai TELEMATICS gali naudoti 
derlingumo žemėlapiams sudaryti ir juos atvaizduoti grafiškai. 
Tiesioginis duomenų persiuntimas į Jūsų ūkio valdymo 
programą taupo brangų laiką ir yra kaip pagrindas planuoti 
darbus konkrečiuose laukuose.

Darbų valdymas.
Didesnis aiškumas.

Vieta

Išsamus darbų tvarkaraštis

Pagrindiniai techniniai duomenys

Laikas

Padargas

Plotai/Derlingumai

Bäckerkamp

JAG1

Wiggen

Smulkinimas

Žolė

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

Pjaunamoji žolei

Mašina

Ūkis

Darbas

Kultūra

Degalų sąnaudos

Specifinės degalų sąnaudos

Darbo pradžia Lauko plotas 41,65 ha

38%

204,97 t

15,84 ha

25,70%

2,00 t/ha

Ploto dalis

Derlius

Nuimtas plotas

Vidutinis drėgnumas

Derlingumas

Ploto skaitiklis (įdirbtas plotas)

Darbo pabaiga

Darbo lauke laikas

Efektyvaus darbo valandos

Priekinio priedo tipas

Darbinis plotis
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Optimizavimas ir dokumentų rengimas

Darbų stebėjimas su TELEMATICS.
Su TELEMATIC, darbas gali būti stebimas tiesiogiai, iš kart po 
to, kai jis buvo paleistas per mašinoje sumontuotą CEBIS 
terminalą. Baigus darbą, duomenys išsaugomi TELEMATICS ir 
gali būti persiųsti tiesiogiai ISO-XML formatu.

Derlingumo žemėlapių sudarymas1.
Derlingumo žemėlapių sudarymas išplečia darbų valdymo 
funkcijas. Jis suteikia šias galimybes:

 − Kurti derlingumo žemėlapius, apjungiant  
su GPS duomenimis

 − Duomenis apie darbą ir derlingumą persiųsti  
tiesiogiai per TELEMATICS

Automatinis dokumentų rengimas.
„Automatinio dokumentų rengimo" modulis sumažina Jūsų 
darbo krūvį, o taip pat padidina duomenų apdorojimo 
patikimumą. TELEMATICS išsaugojus lauko ribas, sistema 
automatiškai identifikuoja lauką, kuriame mašina dirba ir 
konkrečiam laukui, atsižvelgiant į lauko ribas ir išsaugotas 
technologines vėžes, kiekvienam atliekamam darbui parengia 
dokumentus.

Jūs netgi galite pakeisti atliekamų darbų seką. Tuo pat metu 
duomenys apie darbą yra automatiškai persiunčiami į 
TELEMATICS tarnybinę stotį. Duomenys persiunčiami kaip 
ISO-XML formato bylos. Jie gali būti importuoti į laukų bylas ir 
visus kitus populiarius ūkio valdymo ir sąskaitų rengimo 
programinės įrangos paketus. 

1 Papildoma mašinos įranga

2 TELEMATICS dalis

Technologinės 
vėžės

Lauko kraštinės Duomenys apie 
mašiną

Dokumentų 
rengimas
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Automatinis dokumentų rengimas.
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Optimizavimas ir dokumentų rengimas

Lengvesnis duomenų rinkimas.

Automatinis dokumentų rengimas su TELEMATICS apsimoka 
nuo pat pradžių. Išvengiama įvedimo ir perdavimo klaidų, 
kadangi vairuotojui nebereikia darbo paleisti ar sustabdyti 
rankiniu būdu arba atlikti kitas, su duomenų surinkimu 
susijusias užduotis. Greitesnis, automatinis duomenų rinkimas 
žymiai sumažina biure atliekamo darbo kiekį. 

Ūkininkai gauna tikslius duomenis ir dokumentus, kurie leidžia 
sudaryti pilną bylą apie lauką. Tai padeda sukurti maksimaliai 
aiškų verslą, tiksliai apskaičiuoti savikainą ir tiksliai planuoti 
procesus. 

Paslaugų tiekėjai gali parengti dokumentus konkrečiam laukui, 
pateikiant pilną informaciją apie darbo laikus, degalų sąnaudas 
ir kitus parametrus. Žinoma, šie duomenys gali būti naudojami 
ir sąskaitų rengimui. Taip pat tai leidžia ūkininkams ir paslaugų 
tiekėjams būti užtikrintiems, kad parengti dokumentai atitinka 
privalomus reikalavimus dokumentų rengimui. 

„Automatinio dokumentų rengimo" modulis galimas su visais 
TELEMATICS paketais (basic, advanced, professional). Jei šio 
modulio nenorite įsigyti iš pat pradžių, jį galite taip pat įsigyti 
vėliau, kaip papildymą ir integruoti į TELEMATICS. Net jei ir 
pasirinkote šį variantą, Jūs vis tiek galite susieti lauko ribas su 
jau turimais atliktų darbų duomenimis. 

Siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, TELEMATICS 
atitinka visus aukštus Vokietijoje galiojančių duomenų 
apsaugos teisės aktų reikalavimus, kurie yra ypatingai griežti. 
Duomenys yra saugomi Vokietijoje, saugiose tarnybinėse stotyse.
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Iš karto yra matomas  
traktoriaus-mašinos derinys.
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TELEMATICS on Implement (TONI)

Duomenų apie padargą naudojimas.

TONI yra nauja funkcija, kuri duomenimis apie traktoriaus 
darbą išsaugo kartu su duomenimis apie prikabinto padargo 
darbą. Šiuo metu TONI galimas su CLAAS QUADRANT 3300 
ir 3400 didelių stačiakampių ryšulių presais ir  
CARGOS dvigubos paskirties priekabomis. Kitiems 
padargams yra ruošiama. Duomenų apie padargą rinkimui ir 
dokumentų rengimui, TONI naudoja ISOBUS sąsają tarp 
traktoriaus ir padargo. Pavyzdžiui, QUADRANT presų atveju 
renkamus duomenis sudaro lauke supresuotų ryšulių skaičius, 
drėgmės kiekis ryšulyje ir kiti, QUADRANT būdingi parametrai. 

AXION ir XERION serijų CLAAS traktoriuose TONI yra 
sumontuojamas gamykloje, o daugelis partnerių kompanijų 
užtikrina, kad jų mašinos ir padargai taip pat būtų 
suderinamos su TONI. Pirmasis, darbui laukuose paruoštas 
sprendimas šioje srityje yra laukiamas 2015 metais. Nuo 2014 
metų TONI yra įtrauktas į oficialius ISOBUS standartus.

Kartu su TONI, TELEMATICS yra vienintelė telimetrijos 
sistema, siūlanti viso traktoriaus - padargo agregato, 
nepriklausomai nuo gamintojo, atvaizdavimą, dokumentų 
rengimą ir optimizavimą realiuoju laiku.

Privalumai:

 − Automatinis dokumentų rengimas panaudojant duomenis 
apie padargą

 − Daugelio padargų pajėgumų optimalus išnaudojimas
 − Įtrauktas į standartus, todėl užtikrintas naudojimas ateityje
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Kiekvienam naudotojui tinkamas sprendimas.

TELEMATICS basic.

Nuo 2014 metų rudens, į daugelį naujai tiekiamų mašinų  
„TELEMATICS basic" yra montuojama kaip standartinės 
įrangos dalis. Šį paketą sudaro pagrindinė informacija, 
reikalinga laukų logistikai ir CLAAS serviso partnerių pagalbai. 
Tiekiamą informaciją sudaro mašinos ir technologinių vėžių 
padėties vaizdavimas žemėlapyje, darbo būsena ir esamas 
degalų lygis. Jei norite naudoti lauko valdymo funkciją, lauko 
ribas Jūs galite įkelti  iš išorinės sistemos arba įbraižyti tiesiai į 
TELEMATICS.

Taip pat yra įtrauktas TELEMATICS taikomosios programos, 
pačių svarbiausių funkcijų ir laukų navigacijos naudojimas. 
Papildomai galima įsigyti „Automatinio dokumentų rengimo" 
funkciją su duomenų perkėlimu.

Privalumai:

 − Mažai kainuojantis, paprastas TELEMATICS
 − Naujausios pagrindinės informacijos apie mašiną  
apžvalga (vieta, būsena)

 − Dėl diagnozavimo nuotoliniu būdu,  
pagalba suteikiama paprasčiau

 − Pasiekiami 24 valandų duomenys
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TELEMATICS paketai

TELEMATICS advanced.

Jei Jums reikia daugiau, nei vien tik pagrindinės, 
„TELEMATICS basic" siūlomos funkcijos, Jūs paprasčiausiai 
galite papildyti „TELEMATICS advanced" paketu. Šiame 
pakete yra visos funkcijos, reikalingos stebėti ir optimizuoti 
esamus procesus. Pavyzdžiui, su „TELEMATICS advanced" 
Jūs galite peržiūrėti darbo parametrus, tokius kaip 
technologinės vėžės, našumas, derlingumas ir daugelį kitų 
parametrų, leidžiančių optimizuoti mašinos darbą realiu laiku. 
Jūs taip pat galite peržiūrėti visus duomenis, surinktus per 
paskutines 72 valandas. 

Papildomai galite naudotis visomis TELEMATICS taikomosios 
programos funkcijomis. Taip pat, prie šio paketo galima įsigyti 
„Automatinio dokumentų rengimo" funkciją.

Privalumai:

 − Daugybė TELEMATICS funkcijų, skirtų stebėti ir optimizuoti 
esamus procesus

 − Išsami mašinos efektyvumo apžvalga
 − Prieiga prie 72 valandų duomenų

TELEMATICS professional.

Naudotojams, kurie nori turėti prieigą prie visų įmanomų 
duomenų, CLAAS rekomenduoja „TELEMATICS professional" 
paketą. Šis paketas suteikia daugiau galimybių nei 
„TELEMATICS advanced". Jis pateikia visą informaciją apie 
mašinos duomenis. Tuo pat metu siūloma analizavimo 
funkcija, leidžianti optimizuoti Jūsų mašinos ar mašinų parko 
išdėstymą, o taip pat pažangias analizavimo funkcijas, 
galinčias pateikti atsakymus į ypatingai specifinius klausimus. 
Analizei gali būti naudojami visi istoriniai duomenys. 

Žinoma, prie šio paketo jau yra pridedama TELEMATICS 
taikomoji programa. Papildomai taip pat galima įsigyti 
„Automatinio dokumentų rengimo" funkciją. 

Privalumai:

 − Variantas ūkininkams ir paslaugų tiekėjams, kurie nori 
išnaudoti visus savo mašinų pajėgumus

 − Gali būti analizuojami istoriniai duomenys
 − Tinkamiausia priemonė paslaugų tiekėjams ir ūkininkams
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Įtikinami argumentai didesniam efektyvumui.

Nuotolinė diagnostika.

Klaidų analizė išvengiant mašinos prastovų.  
CLAAS TELEMATICS esamus mašinos klaidų pranešimus  
ir perspėjimo signalus leidžia matyti tiesiogiai. Ši nuotolinės 
diagnostikos funkcija gali būti naudojama mašinai veikiant. 
Konkrečių klaidų pranešimų analizė leidžia spręsti apie galimas 
darbo klaidas ar būsimus remonto darbus. Taip galima žymiai 
sumažinti mašinos prastovas ir taupyti brangų laiką.

Naudodami nuotolinę vietos nustatymo 
sistemą, mašiną suraskite greitai.

Tiksliam mašinos vietos lauke nustatymui gali būti naudojamas 
žemėlapio vaizdas su taikomąja programa. Pateikiamas 
išsamus kelio aprašymas būtinus remonto darbus leidžia atlikti 
nevėluojant. Serviso partneris gali greitai nustatyti mašinos 
buvimo vietą ir ją pasiekti pačiu trumpiausiu keliu. 
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Nuotolinė diagnostika

CLAAS Service dar geresnis. 

Jums leidus, su aptarnavimu ir remontu susijusius duomenis 
TELEMATICS taip pat gali persiųsti Jūsų CLAAS partneriui. Kai 
būtina, tai leidžia CLAAS serviso komandai atlikti pradinę 
diagnostiką, greičiau nustatyti klaidų priežastis ir pasirengti 
kaip galima greičiau suteikti efektyvią pagalbą lauke. Jūsų 
CLAAS partneris turi galimybę nustatyti Jūsų mašinos aptarnavimo 
poreikį. Todėl, pavyzdžiui, įprastus aptarnavimo darbus galima 
suplanuoti iš anksto, atsižvelgiant į Jūsų darbo krūvį.

Taupykite laiką su CDS REMOTE.

Su TELEMATICS ir CDS REMOTE, Jūsų CLAAS partneris su 
Jumis gali bendradarbiauti daug glaudžiau, nei Jūs galėjote 
kada nors įsivaizduoti, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje 
Jūs nuimate derlių. Mašinos būklės diagnozavimui nuotoliniu 
būdu taip pat gali būti naudojama pasiteisinusi CLAAS 
diagnozavimo sistema (CDS) su TELEMATIC. Dabar, jei Jūsų 
partneris turi CDS REMOTE, tiksli diagnostika gali būti atlikta 
tiesiogiai. Tuo tarpu, anksčiau tai buvo galima atlikti tik būnant 
šalia mašinos.

Privalumai:

 − Galimybė atlikti nuotolinę diagnostiką per CDS REMOTE
 − Serviso personalas gali tiksliai nustatyti mašinos vietą lauke
 − Geresnis aptarnavimo darbų planavimas

Mažesnės išlaidos aptarnavimui.

TELEMATICS  palengvina visus, su aptarnavimu susijusius 
planavimo ir logistikos darbus. Todėl, TELEMATICS užtikrina 
ekonomišką remonto ir aptarnavimo darbų atlikimą, sumažina 
paslaugų tiekėjų ir ūkių, o taip pat ir CLAAS partnerių išlaidas. 
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 − Lyginant mašinos nustatymus, išnaudojami visi mašinos 
pajėgumai

 − Atliekant nuotolinę diagnostiką ir aptarnavimų stebėjimą, 
mažesnės mašinos prastovos

 − Unikali sistema, padedanti klientams optimizuoti mašinos 
naudojimą (mašinos buvimo vietos stebėjimas ir analizė)

 − Darbo procesų analizė, geresnis išteklių ir transporto 
priemonių darbo planavimas

 − Mašinų darbo laiko optimizavimas: LEXION, TUCANO, 
JAGUAR, XERION, AXION ir ARION

TELEMATICS – įtikinami argumentai dar 
didesniam našumui.

 − Tiesioginis mašinų parko stebėjimas ir valdymas (mašinų 
važiavimai lauku bet kuriuo metu)

 − Mašinos prastovų ir jų priežasčių nustatymas ir 
sumažinimas  (didesnis našumas ir efektyvumas)

 − Didelis duomenų parengtuose dokumentuose aiškumas ir 
patikimumas, vidinė išlaidų kontrolė

Tiesiog geresni rezultatai.
Tvirtas pagrindas.



27

Savybės

 − Palyginant darbo parametrus ir optimizuojant nustatymus 
išnaudojami visi prikabintos mašinos pajėgumai.

 − Mažesni nuostoliai dėl netinkamų nustatymų.
 − Nurodymai ir paskatinimai patirties neturintiems 
vairuotojams

 − CLAAS Combine League, skirtas palyginti  
kelių ūkių duomenis

 − Tiesioginis ir nesudėtingas duomenų paėmimas –  
greitam dokumentų ir sąskaitų parengimui

 − Tiesioginis duomenų persiuntimas per ISOXML į visas 
populiarias žemės ūkio valdymo programas

 − Darbų stebėjimas: geresnis išteklių valdymas naudojant 
tiesioginį darbų stebėjimą

 − Darbų valdymas: kurkite, valdykite ir keiskitės išsamiais 
duomenimis apie darbus 

 − Derlingumo žemėlapių sudarymas: atskirų sklypų  
vertinimo pagrindas

 − Tiesioginė prieiga prie visų perspėjimo ir klaidų pranešimų – 
tiksli nuotolinė diagnostika per CDS REMOTE

 − Aptarnavimo ir remonto darbai gali būti suplanuoti 
efektyviau ir atlikti greičiau

 − Serviso inžinieriai gali greitai surasti mašiną lauke
 − Jūs, kaip ir Jūsų CLAAS atstovas, galite džiaugtis 
mažesnėmis išlaidomis ir sutaupytu laiku
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