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Programmeret til enkelhed.

CLAAS har samlet sin elektroniske kompetence under 
ét navn: EASY. Det står for Efficient Agriculture 
Systems og holder, hvad det lover: Alt bliver enklere 
med EASY – fra maskinindstillingerne over 
styresystemer til softwareløsninger. Man kan afstemme 
sine systemer perfekt efter hinanden og få det bedste 
ud af sine maskiner og sin bedrift.

CLAAS TELEMATICS hjælper føreren med at analysere 
og optimere driftens arbejdsprocesser og sparer 
desuden værdifuld servicetid.

Få større udbytte.
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EASY
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Spar tid og penge.

Maskinydelse og maskinomkostninger er to væsentlige 
kriterier, der har afgørende betydning for landmandens 
overskudsmargin. På maskinstationer og større 
landbrugsbedrifter er det en krævende opgave at bevare 
overblikket, når alle maskin- og personaleressourcer er i brug. 
Ved alle typer arbejde kræves der desuden maksimal 
effektivitet: Hurtigt til den rigtige mark, problemfri udførelse af 
ordren og korte veje i logistikken.

Stærke argumenter for TELEMATICS:

 − Forbedring af arbejdsforløbene: Driftstidsanalyse
 − Optimering af indstillingerne: Detaljeret analyse af ydelses- 
og indstillingsparametre

 − Forenkling af dokumentationen og større gennemsigtighed: 
Dataregistrering

 − Kortere servicetid og større driftssikkerhed: Fjerndiagnose
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Stærke argumenter

Med TELEMATICS kan arbejdet optimeres 
målrettet på mange områder.

 − Det er et faktum, at kun ca. 50 % af mejetærskernes 
kapacitet udnyttes ved arbejde i marken1

 − Der er op til 40 % forskel i ydelsen blandt førere  
(ved samme betingelser). Dokumentationspligt samt  
korrekt og hurtig afregning kræver meget administrativt 
arbejde – landmændenes kernekompetencer er dog ikke 
kontorarbejde, men derimod styringen i marken, stalden 
eller med maskinerne.

TELEMATICS med mejetærsker som 
eksempel:

Undersøgelser fra Tyskland og Storbritannien beviser:  
op til

 − 7 % mere effektiv tid
 − 10 % højere kapacitet
 − 0,5 % mindre spild
 − 3 høstdage færre pr. sæson 

eller op til 150 ha mere pr. mejetærsker og sæson.  
Det giver en potentiel besparelse på op til 15.000 € om året.2

1 feiffer consult

2 Eksempel på udregning med følgende antagelser: 5 ha/t, 10 cylindertimer / 
dag, 3 dage færre (LEXION 770 med 10,5 m skærebord), sats for tærskning 
100 €/ha

1 Kapacitet / ydelse

2 Stilstand

3 Effektiv tid

4 Dieselforbrug

5 Transport / vending



8

1
2

3

Kort om TELEMATICS.

Sådan fungerer TELEMATICS.

Med TELEMATICS kan man til enhver tid og fra ethvert sted 
hente alle vigtige informationer via internettet. De giver både 
information om maskinens aktuelle position og et omfattende 
overblik over ydelses- og maskindataene.

Desuden kan man hente serviceinformationer frem og 
foretage en foreløbig fejldiagnose. TELEMATICS sender med 
jævne mellemrum automatisk de registrerede informationer 
om mere end 200 forskellige parametre til TELEMATICS 
webserveren via mobilnettet.
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Funktion

Information.

 − Arbejdsbetingelser | Hvor, hvad, hvordan?
 − Ydelsesdata | Går alt efter planen?
 − Maskindata | Er parametrene i orden?
 − Indstillinger
 − Geodata | Hvor, hvad, hvordan?

Dokumentation.

 − Sted
 − Ydelse
 − Maskinudnyttelse

Støtte.

 − Serviceinformation, fjerndiagnose
 − Logistikplanlægning

1 Modtagelse af positionsdata via satellitsignaler

2 Maskindata og -indstillinger sendes til 
TELEMATICS serveren via mobilnettet

3 Dataene kan hentes af landmanden eller 
forhandleren til fjerndiagnose
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Hjemmesiden giver et klart og overskueligt overblik over alle 
de vigtigste maskindata. Fra startsiden er det hurtigt og nemt 
at navigere til den detaljerede visning af alle de maskiner, der 
er tilknyttet til TELEMATICS. Den logiske navigation og 
betjening af TELEMATICS hjemmesiden giver hurtig adgang til 
alle mulige funktioner.

Hjemmesiden: Enkel, hurtig, logisk.

Se mere på: claas-telematics.com
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Med kun et enkelt klik fra startsiden kan man se detaljerede 
specifikationer for enhver maskine. Her har man alle 
meddelelser, nøgletal samt gamle og aktuelle analyser til 
rådighed til detaljerede evalueringer. Det samme gælder for 
alle redskaber, der er integreret i TELEMATICS ved hjælp af 
TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT).

CLAAS har integreret alle kortvisninger direkte i TELEMATICS 
hjemmesiden, så der ikke længere kræves nogen form for 
ekstern software. Da alle data desuden opdateres automatisk, 
kan man følge alle maskinernes arbejde så godt som i realtid. 
Markgrænser kan enten overføres fra eksisterende data fra 
ens eget system eller indtegnes direkte på kortene via 
TELEMATICS.

Fordele:

 − Bedre betjening af alle eksisterende funktioner
 − Overskuelig og logisk opbygning 
 − Oversigt over alle informationer
 − Navigation til den ønskede information med kun ét museklik
 − Enklere betjening af historiske data
 − Direkte, hurtig visning
 − Moderne design

TELEMATICS hjemmeside
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App til mobil anvendelse.

CLAAS tilbyder en app til smartphones og tablets med 
styresystemerne iOS og Android, så man også kan anvende 
TELEMATICS, når man er på farten. App'en er opbygget ud 
fra samme betjeningsfilosofi som hjemmesiden, idet brugeren 
føres gennem trinene „Information, analyse, optimering“ til 
moderne styring af maskinparken. En integreret navigations - 
funktion viser desuden den korteste vej til de forskellige 
marker. CLAAS kunder, der allerede bruger TELEMATICS, kan 
bruge app'en gratis. Interesserede, der gerne vil vide mere, 
kan downloade en gratis demoversion i App Store eller på 
Google Play.

Fordele:

 − Enkel og logisk – altid og overalt
 − Ingen ekstra omkostninger
 − Vigtige informationer om arbejdsprocessen
 − Demoversion med maskindata altid tilgængelig

Fuldt overblik under kørslen.
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TELEMATICS app
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Optimering af indstillinger.
Analyse af arbejdet.

Større udbytte: driftstidsanalyse.

Funktionen driftstidsanalyse leverer præcise data om hvor, 
hvornår og hvordan maskinerne arbejder. Ved at optimere 
arbejdsprocesserne, høstteknikkerne og maskinlogistikken 
opnår man udførlige informationer, der er med til at forbedre 
maskinernes samlede kapacitet markant.

Hver dag sendes der en e-mail med en rapport over den 
foregående dags ydelsesdata og en analyse af maskinens 
driftstid. Ved hjælp af disse informationer kan landmanden 
træffe de rigtige beslutninger for den forestående arbejdsdag, 
inden arbejdet påbegyndes.

TELEMATICS er et godt udgangspunkt for en målrettet styring 
af maskinparken, idet bekostelige stilstandstider og eventuelle 
flaskehalse i transportlogistikken identificeres. Visningen af 
kørespor på kortet betyder, at køresporene inklusive alle dertil 
hørende detaljer er synlige i hændelsesprotokollen.

Fordele:

 − Forbedret arbejdsplanlægning
 − Identificering af flaskehalse i transportlogistikken
 − Forbedret planlægning af arbejdet med transportvogne
 − Optimering af arbejdsprocesser

Driftstidsanalyse (aktiv / passiv)

Effektiv tid
Transport / vending
Stilstand

Ti
m

er
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Optimering og dokumentation

Optimering af ydelsen: fjernovervågning.

Visningen af maskindata og den detaljerede analyse af 
ydelsen gør det muligt at sammenligne og tilpasse 
indstillingerne og ydelsesdataene for op til tre maskiner direkte 
online. Uanset om man arbejder med LEXION, TUCANO, 
JAGUAR, XERION eller AXION kan maskinen indstilles bedre, 
så selv uerfarne eller nye førere kan øge kapaciteten.

På denne måde udnyttes maskinens fulde potentiale 
konsekvent i samarbejde med førerne. Førerne bliver dygtigere 
samtidig med, at de motiveres til at foretage situations - 
bestemte indstillinger på egen hånd.

CLAAS Combine League.

CLAAS Combine League er en service, der er integreret i 
TELEMATICS. Den giver mulighed for at se og sammenligne 
anonymiserede ydelsesdata og indstillinger fra andre bedrifter. 
Dermed kan man opnå en endnu bedre optimering ved at 
sammenligne andres indstillinger og overføre dem til ens egne 
maskiner.

Fordele:

 − Fuld udnyttelse af maskinens kapacitet
 − Undgåelse af forkerte indstillinger
 − Støtte og træning til uerfarne førere
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Ordrestyring1.
Ordrer oprettes på kontoret og importeres i CEBIS med et 
chipkort. Derefter kan føreren igangsætte og færdiggøre de 
planlagte ordrer.

Komfortabel og tidsbesparende.

Særligt maskinstationer har en stor interesse i at administrere 
kundernes mange specifikke ordredata på en effektiv måde. 
Målet er at dokumentere alle ordrer og opnå en enkel, hurtig 
og korrekt afregning. Med TELEMATICS kan man til enhver tid 
gøre det online. Der findes i alt tre varianter.

Med TELEMATICS kan landbrugsbedrifter og maskinstationer 
oprette udbyttekort og få dem vist grafisk. Online-eksport til 
en bedriftsstyringssoftware sparer værdifuld tid og danner 
udgangspuntet for delarealspecifik dyrkning.

Administration af ordrer.
Større gennemsigtighed.

Placering

Detaljeret arbejdsdagbog

Generelle oplysninger

Tider

Redskab

Arealer / udbytte

Bäckerkamp

JAG1

Wiggen

Snitning

Græs

113,50 l

0,55 l/ton

16.05.2014, 11:49:45

16.05.2014, 14:42:36

2,88 t

1,24 t

4,3 m

VS græs

Maskine

Bedrift

Arbejdsopgave

Afgrøde

Brændstofforbrug

Specifikt brændstofforbrug

Begyndelsestidspunkt Areal 41,65 ha

38 %

204,97 tons

15,84 ha

25,70 %

2,00 tons/ha

Del af areal

Høstmængde

Snittet areal

Gennemsnitligt vandindhold

Udbytte

Arealtæller (bearbejdet areal)

Sluttidspunkt

Tidsforbrug

Effektiv arbejdstid

Redskabstype

Arbejdsbredde
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Optimering og dokumentation

Overvågning af ordrer2 med TELEMATICS.
Lige så snart en ordre er startet med CEBIS terminalen på en 
maskine, kan den følges online med TELEMATICS. Når ordren 
er afsluttet, gemmes dataene i TELEMATICS, hvorefter de kan 
eksporteres online i ISO-XML-format.

Udbyttekortlægning1.
Ud over funktionerne fra ordrestyringen indeholder 
udbyttekortlægningen følgende muligheder:

 − Oprettelse af udbyttekort sammen med GPS-dataene
 − Eksport af ordredata og udbyttekort online med 
TELEMATICS

Automatisk dokumentation.
Ekstramodulet „Automatisk dokumentation“ overtager en stor 
del af arbejdet og forbedrer oven i købet sikkerheden i 
forbindelse med databehandlingen. Når markgrænserne én 
gang er gemt i TELEMATICS, registrerer systemet automatisk, 
hvilken mark den pågældende maskine befinder sig på, og 
systemet udarbejder markrelateret dokumentation for hver 
enkelt ordre på baggrund af markgrænser og optegnede 
kørespor.

Man kan frit ændre rækkefølgen på ordrerne. Den automatiske 
overførsel af arbejdsdataene til TELEMATICS serveren sker 
parallelt. Dataene eksporteres som ISO-XML-filer, der kan 
indlæses i markkartoteker og alle andre gængse typer 
software til bedriftsstyring og afregning. 

1 Ekstraudstyr maskine

2 Del af TELEMATICS

Kørespor Markgrænser Maskindata Dokumentation



18

Automatisk dokumentation.
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Optimering og dokumentation

Enkel registrering af data.

Den automatiske dokumentation med TELEMATICS kan 
betale sig fra starten. Man undgår fejl i forbindelse med 
indtastning og overførsel, idet førerne ikke længere skal starte 
og stoppe ordrerne manuelt, og de er også fri for alle andre 
opgaver i forbindelse med dataindsamling. Den automatiske 
og hurtigere dataregistrering reducerer kontorarbejdet 
markant. 

Landmændene modtager således nøjagtige 
dokumentationsdata til et fejlfrit markkartotek. Det giver 
maksimal driftsøkonomisk gennemsigtighed, medfører 
sigende omkostningsberegninger og gør det muligt at 
planlægge arbejdet nøjagtigt. 

Maskinstationer kan dokumentere arbejdet markspecifikt med 
arbejdstider, dieselforbrug og yderligere parametre. Disse data 
kan naturligvis også anvendes som grundlag for fakturering. 
Både landmænd og maskinstationsejere har desuden fordel 
af, at alt altid kan dokumenteres. 

Ekstramodulet „Automatisk dokumentation“ fås til alle 
TELEMATICS pakker (basic, advanced, professional). Hvis 
man ikke vælger det til fra starten, kan man bestille det senere 
som opgradering og integrere det i TELEMATICS. I sådanne 
tilfælde er det også muligt at forbinde markgrænser med 
allerede eksisterende arbejdsdata. 

For at sikre dataene opfylder TELEMATICS alle standarder i 
den tyske lov om databeskyttelse. Der tages backup af 
dataene på sikre servere i Tyskland.
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Overblik over maskinerne.
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TELEMATICS on Implement (TONI)

Anvendelse af data fra redskabet.

TONI er en ny funktion, der som et supplement til traktor - 
dataene også registrerer arbejdsdataene fra de tilkoblede 
redskaber. TONI fås indtil videre til CLAAS storballepresserne 
QUADRANT 3400 og 3300 og kombivognene CARGOS, men 
vil senere kunne fås til andre maskiner. TONI anvender 
ISOBUS-interfacet mellem traktoren og redskabet til at 
registrere og dokumentere redskabsdataene. For QUADRANT 
presserne omfatter dataregistreringen eksempelvis antallet af 
baller pr. mark, vandindholdet i ballerne og yderligere 
parametre, der er specifikke for QUADRANT. 

CLAAS traktorerne i AXION og XERION serierne er forberedt 
for TONI allerede fra fabrikken, og flere partnervirksomheder 
forbereder også deres maskiner og redskaber for TONI. De 
første løsninger, der kan anvendes i praksis, kan forventes i 
2015. Allerede fra 2014 er TONI også integreret i de officielle 
ISOBUS-standarder.

Kombineret med TONI er TELEMATICS det eneste 
telemetrisystem, der gør det muligt at foretage visualisering  
i realtid, dokumentation og optimering af hele maskin - 
kombinationen på tværs af producenter.

Fordele:

 − Automatisk dokumentation af redskabsdata
 − Optimal anvendelse af mange redskaber
 − Fremtidsorienteret pga. standardisering
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Den rigtige løsning til alle.

TELEMATICS basic.

Fra efteråret 2014 er „TELEMATICS basic“ en del af 
standardudstyret i mange nye maskiner. Denne pakke 
indeholder de vigtigste informationer til marklogistik og 
support fra CLAAS forhandlerne. Maskinens position og 
kørespor på kortet, arbejdsstatus og dieselniveau er 
tilgængelige. Markgrænser kan uploades fra et eksternt 
system eller direkte i TELEMATICS til brug ved arealstyring.

TELEMATICS app'en indeholder ligeledes de vigtigste 
basisfunktioner og marknavigation. Funktionen „Automatisk 
dokumentation“ og dataeksport kan tilkøbes.

Fordele:

 − God til at komme i gang med TELEMATICS
 − Aktuel oversigt over vigtige maskininformationer  
(position, status)

 − Lettere service ved hjælp af fjerndiagnose
 − Adgang til data i 24 timer



23

TELEMATICS pakker

TELEMATICS advanced.

Hvis man ønsker mere end basisfunktionerne i „TELEMATICS 
basic“, kan man tilkøbe pakken „TELEMATICS advanced“. 
Denne pakke indeholder alle funktioner til overvågning og 
optimering af de aktuelle processer. Med „TELEMATICS 
advanced“ har man fx adgang til ydelsesparametre som 
kørespor, kapacitet, udbytte og mange andre parametre, så 
maskinen kan optimeres i realtid. Desuden kan man se alle 
data, der er registreret inden for de seneste 72 timer. 

Derudover har man adgang til alle funktioner i TELEMATICS 
app'en. Funktionen „Automatisk dokumentation“ kan også 
tilkøbes til denne pakke.

Fordele:

 − Omfattende TELEMATICS funktion til overvågning og 
optimering af en aktuel proces

 − Fremragende overblik over maskinens effektivitet
 − Adgang til dataene i 72 timer

TELEMATICS professional.

CLAAS anbefaler pakken „TELEMATICS professional“ til alle 
professionelle brugere på store bedrifter og maskinstationer. 
Ud over funktionerne fra „TELEMATICS advanced“ har man 
med denne pakke adgang til samtlige maskindata. Samtidig 
indeholder pakken analysefunktionen til optimering af en eller 
flere maskiner og avancerede analysefunktioner til løsning af 
helt specifikke problemstillinger. Alle historiske data kan 
anvendes i fuldt omfang til analyser. 

TELEMATICS app'en er naturligvis også med i denne pakke. 
Funktionen „Automatisk dokumentation“ kan tilkøbes. 

Fordele:

 − Version til professionelle, der vil anvende maskinerne 
optimalt

 − Historiske data kan analyseres
 − Det rigtige værktøj til maskinstationer og store bedrifter
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Stærke argumenter til endnu mere effektivitet.

Fjerndiagnose.

Fejlanalyse uden maskinstop. CLAAS TELEMATICS kan vise 
aktuelle fejlmeddelelser og alarmsignaler online. 
Fjerndiagnosen kan gennemføres, mens maskinen er i drift. 
Den målrettede analyse af fejlmeddelelser giver indikation om 
eventuel forkert betjening eller reparationer, der bør foretages. 
Således kan spildtid reduceres markant, og der spares 
kostbar tid.

Hurtig bestemmelse af maskinens position 
med fjernlokalisering.

Maskinerne kan lokaliseres på markerne ved hjælp af kortet 
og app'en. Dermed undgår man omstændige rutebeskrivelser 
og unødvendige forsinkelser i forbindelse med reparationer. 
Montøren kan nemt bestemme maskinens position og køre 
direkte hen til den. 
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Fjerndiagnose

Endnu bedre CLAAS service. 

Med landmandens accept overfører TELEMATICS også 
servicedata til CLAAS forhandleren. Det giver CLAAS 
forhandleren mulighed for at foretage en foreløbig analyse, 
lokalisere årsager hurtigere og forberede sig optimalt på at 
løse problemet hurtigt på stedet, hvis der er behov for det. 
CLAAS forhandleren er altså i stand til at forstå maskinernes 
behov for vedligeholdelse, og på den måde kan rutinemæssigt 
arbejde fx planlægges på forhånd, så der tages hensyn til, 
hvor maskinerne arbejder.

Spar tid med CDS REMOTE.

Med TELEMATICS og CDS REMOTE bliver samarbejdet 
mellem landmanden og CLAAS forhandleren meget tættere, 
end man kan forestille sig – uanset hvor man arbejder. Det 
velgennemprøvede CLAAS diagnosesystem CDS kan også 
anvendes til at diagnosticere maskinernes tilstand pr. 
langdistance. Hvis forhandleren har CDS REMOTE, kan han 
foretage en nøjagtig diagnose online, hvilket ellers kun er 
muligt direkte på maskinen.

Fordele:

 − Mulighed for fjerndiagnose via CDS REMOTE
 − Hurtigt for servicemedarbejderen at lokalisere  
maskinen på marken

 − Bedre planlægning af vedligeholdelsesarbejde

Reducering af serviceudgifter.

Med TELEMATICS som værktøj kan man forenkle hele plan - 
lægningen samt logistikken omkring serviceforanstaltninger. 
Dermed er TELEMATICS udgangspunktet for økonomiske 
serviceydelser, og systemet reducerer udgifterne for 
maskinstationer, landbrugsbedrifter og CLAAS forhandlere. 
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 − Udnyttelse af maskinernes fulde kapacitet ved hjælp af 
sammenligning af indstillinger

 − Reduktion af spildtid ved hjælp af fjerndiagnose og 
serviceovervågning

 − Enestående løsning til at understøtte kunderne ved 
optimering (overvågning og analyse af maskinernes arbejde)

 − Analyse af arbejdsforløb og forbedring af 
arbejdsplanlægning og transportlogistik

 − Optimering af maskinernes driftstid:  
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION og AXION

TELEMATICS – stærke argumenter til  
endnu større kapacitet.

 − Online overvågning og styring af maskinerne  
(altid overblik over alle maskiner)

 − Identificering og reducering af maskinernes stilstandstider 
og årsagerne hertil (øget slagkraft og effektivitet)

 − Større datatransparens og -sikkerhed til dokumentation og 
intern styring

Helt klart større kapacitet.
Gode grunde.
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Argumenter

 − Fuld udnyttelse af maskinens effekt ved sammenligning 
 − af effekten og optimering af indstillingerne
 − Reducering af omkostninger ved at undgå fejlindstillinger
 − Vejledning til og motivation af uerfarne førere
 − CLAAS Combine League til sammenligning på tværs af 
bedrifter

 − Direkte og enkel online dataregistrering til dokumentation 
og hurtig afregning

 − Enkel dataeksport til alle gængse bedriftsstyrings - 
programmer via ISOXML

 − Ordreovervågning: Bedre disponering ved hjælp af 
online-ordreopfølgning

 − Ordrestyring: Oprettelse og administration samt udveksling 
af komplette ordredata 

 − Udbyttekortlægning: Udgangspunktet for delarealspecifik 
dyrkning

 − Online-overførsel af alle alarm- og fejlmeddelelser, mulighed 
for en nøjagtig online-fjerndiagnose via CDS REMOTE

 − Bedre planlægning og hurtigere udførelse af 
vedligeholdelses- og reparationsarbejde

 − Hurtigt for servicemedarbejderen at lokalisere maskinen på 
marken

 − Omkostnings- og tidsbesparelse for både landmanden og 
CLAAS partneren
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