PERSINFORMATIE STIHL
Efficiënt machineparkbeheer
STIHL connected garandeert geoptimaliseerde workflows
en minimale uitvaltijden

Puurs, 3 oktober 2018
Dankzij

de

systeemoplossing

STIHL

connected

kunnen

professionele gebruikers van zowel gemeentelijke diensten als
bedrijven in de tuin- of landschapsaanleg hun machineparken en
werkopdrachten digitaal beheren. Het belangrijkste element is de
STIHL Smart Connector. Dit is een compacte sensor die op de
machine wordt gemonteerd. De Smart Connector registreert de
bedrijfsuren en verzendt die via de smartphone of tablet van de
gebruiker naar de STIHL Cloud; de centrale gegevensopslag. Ook
de geolocatie van de smartphone of tablet kan eventueel
overgedragen worden. De gebruikers ontvangen deze gegevens
en kunnen ze evalueren via het STIHL connect pro portaal. Ze
krijgen een gedetailleerd overzicht van de status van hun
machines, en belangrijke gegevens over hun werkopdrachten
zoals het type en de duur van het gebruik. Zo kunnen ze hun
machinepark

exact

coördineren

om

hun

dagelijkse

werkprocessen te optimaliseren, en uitvaltijden te minimaliseren.
Bovendien biedt het systeem informatie over aankomende
onderhoudsbeurten. De gebruikers kunnen dan rechtstreeks een
onderhoudsafspraak maken met hun gespecialiseerde STIHL
dealer, en de gegevens van de betreffende machine doorsturen.
Op deze manier kan de dealer het werk vooraf plannen en de
nodige reserveonderdelen bestellen. Dit verkort de servicetijden
en zo is de machine weer snel klaar voor gebruik.
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Kenmerken:
•

Intelligent verbonden
STIHL connected is een systeemoplossing voor digitaal
machineparkbeheer. Het is gebaseerd op vier elementen:
1.

De STIHL Smart Connector aangebracht op de

STIHL producten en op andere machines om de
bedrijfsuren te registreren en op te slaan terwijl de motor
draait.
2.

De

connector

verstuurt

deze

gegevens

via

Bluetooth naar de STIHL App geïnstalleerd op de
smartphone of tablet van de gebruiker. De app kan je
gratis downloaden voor Android en iOS in de appstores.
3.

Deze machinegegevens en de geolocatie van de

smartphone of tablet worden verzonden naar de STIHL
Cloud, de centrale gegevensopslag.
4.

Via het STIHL connect pro portaal zijn de data in

realtime

beschikbaar.

Gebruikers

in

gemeentelijke

diensten of bedrijven in de tuin- of landschapsaanleg
beschikken op deze manier over een handige en
duidelijke gegevensevaluatie en -verwerking.
•

Alles in een oogopslag
Met STIHL connected krijgen professionele gebruikers
niet alleen een gedetailleerd overzicht van de status van
hun machines. Ze kunnen ook werkopdrachten creëren en
plannen via het STIHL connect pro portaal. In combinatie
met de geolocatie en de machinegegevens hebben ze
een overzicht van de uitgevoerde werkopdrachten, en
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kunnen ze de dagelijkse werkprocessen optimaliseren en
uitvaltijden minimaliseren.
•

Geoptimaliseerde service
Het STIHL connect pro portaal maakt een efficiënt beheer
van machineparken mogelijk, biedt informatie over
naderende onderhoudsbeurten, en maakt het mogelijk om
rechtstreeks

serviceafspraken

te

maken

met

de

gespecialiseerde STIHL dealer. Het systeem verstuurt op
voorhand alle servicegerelateerde machinegegevens
naar de gespecialiseerde dealer zodat hij het werk kan
plannen en, indien nodig, ook de reserveonderdelen kan
bestellen. Dit verkort de onderhoudstijd zodat de machine
weer snel klaar is voor gebruik.
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Foto’s

De STIHL Smart Connector registreert de gebruiksgegevens
terwijl de motor van de machine draait. Hij verstuurt deze
gegevens naar het STIHL connect pro portaal.

STIHL connected biedt een gedetailleerd overzicht van de
uitgevoerde werkopdrachten. Dit maakt het mogelijk om
dagelijkse werkprocessen te optimaliseren en uitvaltijden te
minimaliseren.

De gegevens die tijdens het gebruik van de machine worden
verzameld kunnen geraadpleegd en gebruikt worden in het
STIHL connect pro portaal.
Foto’s: STIHL
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Technische gegevens
Systeemoplossing STIHL connected
STIHL Smart Connector
Afmetingen l x b x h (mm):

ca. 53 x 42 x 14

Gewicht (g):

ca. 20

Vrijblijvende adviesprijs (euro): *
• STIHL Smart Connector
• Gebruik van het STIHL connect pro portaal

19,90
Gratis

Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers
* Prijzen inclusief 21% btw

Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen,

ongeveer

120

invoerders

en

meer

dan

45.000

vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2017 met 15.875
medewerkers een wereldwijde omzet van 3,8 miljard EURO.

Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl

Contactpersonen voor de pers:
Martine De Permentier

John Bosmans

Andreas STIHL NV

Andreas STIHL NV

Veurtstraat 117

Veurtstraat 117

B-2870 Puurs

B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 65

 +32(0)52 31 55 68

martine.de-permentier@stihl.be

 john.bosmans@stihl.be
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