


Zarządzanie maszyną – 
ponieważ Państwa  czas jest cenny

Mogą Państwo śledzić w czasie rzeczywis-
tym, gdzie znajdują się Państwa pojazdy 
Holmer lub jak wygląda realizacja i  odpow-
iednio zaplanować tankowanie. Widoczne są 
wszystkie istotne parametry pojazdu i mogą 
one, między innymi wesprzeć nowego kie-
rowcę w optymalnym ustawieniu parame-
trów pojazdu Holmer. Najlepsze jest to, że 
wszystko przebiega w ramach programu flo-
towego, który mogą Państwo sobie wybrać.

Service 4.0 – ponieważ przestoje będą krótsze 

Ta aplikacja? Żaden problem. 
A ta? Również. 

Obojętnie, jakiej aplikacji lub jakiego 
programu Państwo albo Państwa Klienci 
używają– można tak ustawić agrirouter, 
że przekaże on dane, które wybierzecie 
do aplikacji lub wybranych punktów od-
bioru– w ten sposób cały czas zachowu-
je się pełną kontrolę. Bez konwertowa-
nia czy żmudnego przepisywania – dane 
są w każdym czasie do dyspozycji – tam, 
gdzie ich Państwo potrzebują. 
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    – Być on-line. 

HOLMER razem z firmą Bosch rozwija rozwiązanie teleinformatyczne EasyHelp 4.0.
Obok wciąż ulepszanej i rozbudowywanej zdalnej diagnostyki i dozoru dla serwisu Holmer, Ea-
syHelp 4.0 stanowi w ramach agrirouter uniwersalną bazę danych dla rolników i gospodarstw 
rolnych. W ten sposób dowolne dane mogą być w wygodny sposób przekazane z pojazdu do 
różnych punktów odbioru

Internet rzeczy (IoT) już dzisiaj:

> nowoczesna technologia chmury od firmy Bosch, partnera godnego zaufania 
posiadającego serwery w Niemczech – dla zwiększonej ochrony danych 

> wygodne przekazywanie danych do maszyny i z powrotem – dla zaplanowania 
efektywnego stosowania i najwyższej elastyczności 

> dostęp do danych pojazdu przez Internet – bez względu na to, gdzie akurat 
Państwo się znajdują 

> wszechstronne dopasowanie Państwa maszyny Holmer do oprogramowania 
innych podmiotów - aby już dostępne oprogramowanie do zarządzanie mogło 
być dalej wykorzystywane 

Przykładowy pogląd dla klienta końcowego

Robią Państwo wszystko, żeby jak najlepiej 
przygotować maszynę do nowego sezonu. 
Pomimo to dochodzi do przestojów i wtedy 
trzeba szybko działać – ponieważ czas jest 
cenny – zarówno podczas żniw, jak również 
w czasie nawożenia. Dlatego właśnie po-

jazd Holmer wysyła wszystkie 
parametry do 

chmury firmy Bosch. Serwis firmy Holmer – 
po udostępnieniu danych przez kierowcę – 
może szybko i łatwo zdalnie sprawdzić usta-
wienia. Jeśli potrzebna jest część zamienna 
– jest ona natychmiast dobrana i dosłana. 
Tym samym oszczędza się bezcenny czas i 
można dalej bezpiecznie używać maszyny – 
zanim przyjdzie załamanie pogody. 

Firma Bosch oddaje do dyspozycji sprawdzone rozwiązania tech-
nologiczne, które są gotowe do użycia, dedykowane dla wymagań 
gospodarstw rolniczych. W ten sposób rozwiązania dla rolnictwa 
mogą być rozwijane szybko i pewnie, aby potem je odpowiednio 
dopasować do potrzeb


