FarmSight™ -palvelupaketit
John Deere FarmSight™ -Tehokkaampaa maataloutta näköpiirissä!

John Deere FarmSight on toiminnallisuuksiasi parantava palvelukokonaisuus maatilallesi. Sen toiminnot tuovat yhteen koneesi
ja John Deeren teknologian ja tarjoaa juuri sinulle kustomoituja
palvelukokonaisuuksia. FarmSight palveluratkaisut auttavat sinua
samaan käyttöösi kaikki koneitasi koskettavat toiminnallisuudet
ja vähän enemmän.

Suorituskykypalvelut
Suorityskyvyn etätarkastus
Asetustuki/optimointivierailu
Koneen etäasetustuki

Koulutuspalvelut

Koneen luovutuskoulutus
MyJohnDeere -tilin määrittäminen
John Deere -toimintakeskuksen esittely

Käyttöaikapalvelut

Tarkastus ennen toimitusta
Koneen etäseuranta
Kausikohtainen puhelintuki
Asiantuntijan suorittama tarkastus
Automaattinen huoltosuunnittelu ja -ilmoitus
Varakone

FarmSight -palvelukuvaukset
Me Witraktorilla olemme koonneet käyttöönne neljä eri
palvelukokonaisuutta. Halutessasi voit laajentaa kokonaisuutta vastaaman oman tilasi tarpeita, mikäli valittu palvelukokonaisuus ei vielä vastaa tarpeitasi.
Ota yhteyttä sopimusasiantuntijaasi muutostarpeissa.
InBase peruspaketti sisältyy jokaiseen myymäämme koneeseen,
sillä haluamme varmistaa, että saat perustason palvelut aina
käyttöösi.

Inbase

Select

Premium

Ultimate

Maahantulohuolto (ei sisälly käytettyihin koneisiin)

X

X

X

X

Käytönopastus

X

X

X

X

MyJohnDeere Tilin luonti ja Operation Center opastus

X

X

X

X

Automaattinen huolto-ohjelma ja muistutu

X

X

X

X

Etädiagnostiikka (DTC, SAR, Expert Alerts)

X

X

X

X

Näytön etälukupalvelu (RDA) (kaikille)

X

X

X

X

X

X

X

Etänä

Korjaamolla

Traktorit

Sesongin aikainen puhelinpäivystys
Ohjelmistopäivitys

Korjaamolla

Koulutuskrediitit

2

4

Expert Check kauden jälkeinen tarkastus

X

X
X

Asetuksien optimointi / Optimointikäynti
Varakone*
Hinta

X
Maksuton

490 €

990 €

*Varakoneen saat käyttöösi, mikäli konettasi ei saada kuntoon 48 h.

1490 €

FarmSight -palvelukuvaukset

Sadonkorjuukoneet

Select

Premium

Ultimate

Maahantulohuolto (ei sisälly käytettyihin koneisiin)

X

X

X

Käytönopastus

X

X

X

MyJohnDeere Tilin luonti ja Operation Center opastus

X

X

X

Automaattinen huolto-ohjelma ja muistutu

X

X

X

Etädiagnostiikka (DTC, SAR, Expert Alerts)

X

X

X

Sesongin aikainen puhelinpäivystys

X

X

X

Expert Check kauden jälkeinen tarkastus

X

X

X

Etänä

Korjaamolla

Ohjelmistopäivitys

Korjaamolla

Koulutuskrediitit

2

4

Asetuksien optimointi / Optimointikäynti

X

X

Käyttöprofiilianalyysi

X

X

Näytön etälukupalvelu (RDA) (kaikille)

X

X

Varakone*

X

Hinta

990 €

1490 €

2490 €

*Varakoneen saat käyttöösi, mikäli konettasi ei saada kuntoon 48 h.

Käytetyt koneet - Premium Used (vuodeksi osto hetkestä)

Select

Käytönopastus

X

MyJohnDeere Tilin luonti ja Operation Center opastus

X

JDLink aktivointi

X

Expert Check kauden jälkeinen tarkastus

X

John Deere Finance -rahoitus

X

Mahdollisuus GreenShield jatkoturvaan max 2v. 2000h.

X

Sesongin aikainen puhelinpäivystys

X

Näytön etälukupalvelu (RDA) (kaikille)

X

Hinta

490 €

FarmSight Universal (AMS -laitteet)

Select

MyJohnDeere Tilin luonti ja Operation Center opastus

X

Sesongin aikainen puhelinpäivystys

X

Hinta

349 €

FarmSight -palvelukuvaukset

Maahantulohuoltomme varmistaa koneesi toiminnot ja viimeistelee koneesi vastaamaan tilaustasi, ennen koneen luovutusta.
Käytönopastus ohjeistaa sinut henkilökohtaisesti luovutushetkellä tai erikseen sovitulla tilakäynnillä. Haluamme että tunnet koneesi tekniikan, jotta saat kaikki koneesi toiminnallisuudet ja
hyödyt käyttöösi optimaalisella
tasolla.
MyJohnDeere -palvelu kokoaa tietosi yhteen paikkaan, se on John Deeren luoma kanava, jossa
voit hallita keskitetysti kaikkia koneesi etätoimintoja. Asiantuntijamme auttaa sinut tarvittaessa
alkuun, jotta pääset hyödyntämään kaikkia koneesi toimintoja tehokkaasti.
Seuraa töitä reaaliajassa – Missä ja mitä koneesi tekevät
Lähettää tietoja langattomasti - Tiedonsiirto langattomasti ilman USB-tikkua!
Hallitse koneitasi - Näyttää mm. sijainnin, sijaintihistorian, nykyisen polttoainetason sekä
aktiiviset varoituskoodit

Automaattinen huolto-ohjelma ja muistutus
JDLinkillä varustetut koneet lähettää tiedot käyttötunneista John Deeren järjestelmään, joka luo
sinulle automaattiset huoltomuistutukset.
Maintenance Alerts on John Deeren työkalu, jolla valvotaan koneen käyttötunteja. Tavoitteena
on asiakkaan vapauttaminen huoltojen suunnittelusta ja koneen toiminta-ajan lisääminen tekemällä huollot ajoissa.
Maintenance Alerts lähettää asiakkaan valitsemalle John Deere -huoltopisteelle ilmoituksen sähköpostitse ennen tulevaa huoltoa tai muuta moottorin käyttötunteihin perustuvaa tapahtumaa.

Expert Alerts on John Deeren
etädiagnostiikkatyökalu, jolla valvotaan koneen kuntoa. Sen tavoite
on estää, lyhentää ja hallita asiakkaan koneen seisokkeja sekä tunnistaa koneen suorituskykyyn liittyvät
jälleenmyyjäpalvelujen mahdollisuudet tai yksilölliset toimenpiteet.
Tarkemmin kuvattuna Expert Alerts
toimittaa John Deere -jälleenmyyjille
tai asiakkaalle ennakoivan ilmoituksen koneen mahdollisista teknisistä
tai käyttöön liittyvistä ongelmista
sekä käytännöllisen ratkaisuehdotuksen.

John Deeren Data Driven Machine Improvement
-ohjelman tarkoitus on nopeuttaa John Deere -koneiden
jatkuvaa parannusprosessia.
Sen päämääränä on tunnistaa konetta käytettäessä ilmenevät komponenttien tai järjestelmän toimintahäiriöt
lähes reaaliaikaisesti, sekä käynnistää telemaattisiin
konetietoihin perustuvat parannukset tehokkaasti. Kun
korjaustoimenpide on tunnistettu ja varmistettu, sitä
voidaan soveltaa nopeammin kaikkiin koneisiin, joita
ongelma koskee.

Service Advisor Remote mahdollistaa huoltomekaanikon etädiagnostiikka työkalun käytön etänä,
jolloin mekaanikko voi seurata mm. koneesi anturitietoja ja voi tarvittaessa ohjelmoida koneesi
toiminnallisuuksia ilman turhia matkakustannuksia.
Sesonginaikainen puhelinpäivystys FarmSight päivystäjän saat kiinni viikon jokaisena päivänä
24/7 sesongilla. Päivystysnumeron saat automaattisesti sopimusasiantuntijaltasi, ennen sesongin alkua.

