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LIVELINK
TELEMATIIKKA JA KALUSTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Työskentele viisaammin

LIVELINK TEKEE SEN HELPOKSI

JCB LIVELINK, JOKA ON 5 VUODEN AJAKSI VAKIONA VALTAOSASSA KONEITA,
KÄYTTÄÄ VIIMEISINTÄ TELEMATIIKKATEKNOLOGIAA, JOKA AUTTAA ASIAKASTA
TARKASTELEMAAN JA HALLITSEMAAN KONEKALUSTOAAN MAAILMAN JOKA
KOLKALLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA. SIIS MITEN PIENI TAI SUURI TAI
MONIPUOLINEN ASIAKKAAN KALUSTO, JCB TAI MUUN MERKKINEN, ONKAAN,
LIVELINK VOI RADIKAALISTI PARANTAA SEN TEHOKKUUTTA, TUOTTAVUUTTA JA
TURVALLISUUTTA.

Yksinkertaisuus
Kalustosta saadaan tehoja sen hallinnalla,
antaen LiveLinkin hoitaa homman. Järjestelmästä saa tosiaikaista tietoa koneen tilasta,
huollosta tai epäasiallisesta käytöstä.
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Tuottavuus
LiveLink alentaa huolto - ja käyttökustannuksia varmistaen, että kalusto toimii
parhaalla teholla, vähentää polttoaineen
kulutusta ja tarpeetonta koneen kulumista.
Vuokraamoille LiveLink mahdollistaa todellisten käyttötuntien hallinnan parhaimman
tuoton saavuttamiseksi.

Tehokkuus
LiveLink auttaa priorisoimaan, suunnittelemaan ja tarkastelemaan asiakkaiden
koneiden huoltotarpeita ja työskentelyä. Se
myös mahdollistaa nopeamman reagoinnin
koneen vikoihin ja hälytyksiin.

Turvallisuus
LiveLink turvaa konetta ja parantaa koneen
väärinkäytön seurantaa. Tosiaikainen raja-aita hälyttää, kun kone siirtyy rajoitetun
alueen ulkopuolelle. Sallitun käyttöajan ulkopuolella koneen käynnistäminen ilmoittaa
asiattomasta käytöstä.
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LiveLink mahdollistaa omistajan
saumattomasti siirtää myös muiden
kuin JCB -merkkisten koneiden tietoja
ja näin seurata koko kalustoaan,
merkistä riippumatta. LiveLink täyttää
täysin AEMP Telematiikka standardit
V1.2 ja ISO15143-3.
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LIVELINK OPTIMOI KÄYTTÖAJAN

TARKKA KONEEN KÄYTTÖTUNTIEN JA HUOLTOILMOITUSTEN SEURANTA
PARANTAA HUOLTOJEN SUUNNITTELUA. TEKNISET IMOITUKSET JA
HUOLTOHISTORIA AUTTAA HALLITSEMAAN KONEEN TILAA JA PITÄMÄÄN
KONEEN TOIMINNASSA MAKSIMAALISESTI JA TUOTTAVIMMIN.
Enemmän tietoa merkitsee
parempaa koneen hallittavuutta
1 Koneen vika - ja huoltohälytykset auttavat priorisoimaan korjausten ja määräaikaishuoltojen suunnittelua.
2 Hyvissä ajoin tulevat hälytykset koneen
väärästä käytöstä ja huonosta huollosta yhdessä koneen historian kanssa mahdollistaa
tarvittavien töiden suunnittelun ja toteuttamisen ennen kuin kone palautuu pihaan.
3 LiveLink on yhteydessä asiakkaan palvelu
- ja huoltopisteeseen, joka näkee järjestelmästä vieläkin edistyksellisempää tietoa ja
mahdollistaa nopeamman avun saamisen.

"Se itse asiassa ymmärtää miten koneita
huolletaan, tietää missä kone on, kuinka
paljon siinä on käyttötunteja. Se on
eteenpäin ajatteleva huoltojen hallitsija."
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4 Vuokra-asiakkaille eritellyt käyttötunnit, koneen viat ja koneen epäasiallinen käyttö
tallennetaan etänä, mikä mahdollistaa täydellisen seurannan ja pikaisen puuttumisen asiaan.

"Saamme tosiaikaista tietoa koneen
käyttötunneista ja polttoaineen
kulutuksesta. Pystymme suunnittelemaan
huollot tietäen, milloin kone saavuttaa
vuokrakauden päättymisen."
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LIVELINK SÄÄSTÄÄ RAHAA

TARJOAMALLA TIETOA ESIM. TYHJÄKÄYNTIAJASTA JA TOISAIKAISESTA
POLTTOAINEEN KULUTUKSESTA, LIVELINK AUTTAA KALUSTOPÄÄLLIKKÖÄ
HALLITSEMAAN KONEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSIA SÄÄSTÄEN RAHAA JA
LISÄTEN TUOTTAVUUTTA.
Kustannukset alas, tuottavuus ylös
1 Varmistaakseen kaluston maksimaalisen tuottavuuden LiveLink mahdollistaa
hallitsemaan laskutettavia tunteja parhaan
tuloksen saavuttamiseksi.
2 Ymmärtämällä mitä koneelle pitää
tehdä ennen kuin se edes tulee pihaan
mahdollistaa esim. vuokra-asiakkaiden
saada kone takaisin nopeammin ja näin
suuresti parantavan vuokrauksen tulosta.
3 Kaluston käyttöasteen tieto varmistaa,
että koneita käytetään maksimiteholla ja ne
tuottavat parhaiten.
4 Tehoalueiden käyttötieto mahdollistaa
koneiden käytön seurannan tasolla mitä
tehoaluetta on käytetty eniten ja arvioimaan onko kone sopivin kulloiseenkin
työhön.
5 Räätälöidyt päivä -, viikko - tai kuukausiraportit mahdollistavat kaluston seurannan missä vain ja auttavat tarkkailemaan
kustannuksia sekä parantamaan tuottavuutta.
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Raportointi polttoaineen kulutuksesta
ja tyhjäkäyntiajasta auttaa asiakasta paremmin hallitsemaan kalustoaan.
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"Tarkkailemalla koneen tyhjäkäynnin
määrää havaitsimme, että kaivukoneemme
kävi pitkiä aikoja tyhjäkäyntiä kuormauksen
lomassa. Parantamalla työmaan
teiden kuntoa saimme vähennettyä
tyhjäkäyntiaikaa ja parannettua tehoa 20%."
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LIVELINK SUOJAA

LIVELINK AUTTAA PITÄMÄÄN KONEEN TURVASSA JA PARANTAA SEN
VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAA. TOSIAIKAINEN, RAJATUN ALUEEN VALVONTA
HÄLYTTÄÄ, MIKÄLI KONE SIIRRETÄÄN MÄÄRITELLYN ALUEEN ULKOPUOLELLE,
KUN TAAS KÄYTTÖAIKARJOITUS HÄLYTTÄÄ, JOS KONE KÄYNNISTETÄÄN SALLITUN
AJAN ULKOPUOLELLA.
Pitää kaluston turvassa ja
suojattuna
1 Helppokäyttöinen toiminto mahdollistaa raja-aidan asettamisen ja järjestelmä
hälyttää heti kun kone siirtyy sallitun alueen
ulkopuolelle.
2 Tosiaikainen käyttöaika rajoituksen ja siirtämisen hälytys ilmoittaa välittömästi, mikäli
kone käynnistetään sallitun ajan ulkopuolella.
Varmuusakku pitää järjestelmän toiminnassa,
vaikka moottori olisi sammutettu.
3 Etäkäytettävä PIN -koodihallinta
mahdollistaa koodin muuttamisen ja näin
estetään luvaton käyttö. Turvailmoitukset
kertovat koneen huonosta käytöstä ja
turvallisuuteen liittyvistä vioista. LiveLink
saattaa auttaa alentamaan vakuutusmaksuissa.
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"Jos kone varastetaan, on se tosi surkea
päivä. LiveLink antaa meille luottamusta,
että jos pahin tapahtuu, pystymme
NOPEASTI reagoimaan ja toimimaan
omaisuutemme palauttamiseksi."
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LIVELINK HALLITSEE HUOLLOT

TARKKA KÄYTTÖTUNTIEN JA HUOLTOILMOITUSTEN SEURANTA PARANTAA
HUOLLON SUUNNITTELUA JA KOORDINOINTIA YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA
SAMALLA KUN TOSIAIKAINEN PAIKKATIETO AUTAA HALLITSEMAAN KONEKANTAA.
KRIITTISET KONEEN HÄLYTYKSET JA HUOLTOHISTORIA LÖYTYVÄT JÄRJESTELMÄN
MUISTISTA.
Maksimoi koneen käytettävyyden
1 Tarkka käyttötuntien ja huoltomuistutusten seuranta auttaa parantamaan
huollon suunnittelua.
2 Tosiaikainen paikkatieto auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan huollot.
3 Huoltohistorian tallennus mahdollistaa
seurannan koko koneen elinajan.
4 Kriittiset hälytykset tiedottavat välittömästi normaalista poikkeavasta toiminnasta.
Hälytykset matalasta öljynpaineesta tai
jäähdytysnesteen tasosta, tukkeutuneesta
ilmansuodattimesta ja korkeasta jäähdytysnesteen lämpötilasta mahdollistavat
etukäteishuollot ja estävät myöhemmät
ongelmat.
1

3
Etädiagnostiikka auttaa parantamaan
huoltomiehen suunnittelua, jonka
lopputuloksena on nopeampi vasteaika
ja parempi korjauksen onnistuminen
ensimmäisellä kerralla.
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LIVELINK PITÄÄ YHTEYDESSÄ

JCB LIVELINK KÄYTTÄÄ VIIMEISINTÄ SATELLIITTITEKNOLOGIAA
MAHDOLLISTAMAAN KONEIDEN SEURANNAN JA VALVONNAN ETÄNÄ MISSÄ
PÄIN MAAILMAA HYVÄNSÄ INTERNETIN, SÄHKÖPOSTIN TAI PUHELIMEN
VÄLITYKSELLÄ. OLIPA KYSEESSÄ OMISTAJA -KULJETTAJA TAI
KALUSTOPÄÄLLIKKÖ, LIVELINK PITÄÄ SEKÄ
JCB -KONEET ETTÄ MUUN MERKKISET
KONEET YHTEYDESSÄ, JOKA PÄIVÄ.
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LiveLink Web Portal

LiveLink pitää yhteyttä joka paikassa
1 Hiljattain perustettu "LiveLink -lennonjohtotorni" mahdollistaa asiakkaiden nähdä kaikki
koneensa, myös ei JCB -merkkiset, välittämällä
tietoa LiveLinkin Internetsivustolle AEMP ja
ISO -järjestelmien kautta.
Tämä mahdollistaa koko kaluston seurannan.
2 LiveLink tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen
pääsyn tietoihin, intuitiivisen web -portaalin sekä
mahdollistaa asiakkaan integroida oman IT -järjestelmänsä tiedon vastaanottamiseen mukavuuden
lisäämiseksi.
3 JCB tarjoaa useita eri työkaluja auttamaan
koneen tietojen siirtämisen olemassa olevaan
järjestelmään sekä vuokra - tai kalustopäällikön
ohjelmiston.
4 LiveLink on täysin yhteensopiva AEMP telematiikka standardien V1.2 ja ISO15143-3 kanssa.
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LiveLink -lennonjohtotorni

AEMP V1.2 datasyöttö (muut merkit)
ISO15143-3 datasyöttö (AEMP V2.0)
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Tehdasasenteinen
LiveLink

Asiakkaan
huoltoauto
(AEMP datasyöttö)

Asiakkaan
ei JCB -kalusto
(AEMP datasyöttö)

LiveLink -mobiili Androidissa tai
IOS:ssa pitää yhteyden koneisiin
missä vain, 24/7.
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LIVELINK TULEVAISUUDESSA

JCB ON SITOUTUNUT LIVELINKIN JATKUVAA KEHITTÄMISEEN. TÄMÄ
MAHDOLLISTAA ASIAKKAIDEN KESKITTYMISEN NIIHIN SEIKKOIHIN, MILLÄ ON
LIIKETOIMINNAN KANNALTA SUURIN MERKITYS.
Jatkuva sitoutuminen asiakkaiden liiketoimintaan
1 Livelinkin kehittäminen ei lopu milloinkaan. JCB:n erikoistunut
telematiikkaryhmä työskentelee väsymättömästi varmistaakseen
asiakkailleen parhaan järjestelmän, joka soveltuu heidän liiketoimintaansa.
2 Kuten JCB -edustajat seuraavat etukäteen asiakkaidensa koneita,
JCB myös pitää niitä silmällä Uptime Plus System -järjestelmän
välityksellä keskusvalvomosta. Tämä huolenpito tähtää täydellisen
mielenrauhan saavuttamiseen.
3 Koneisiin, joissa ei ole tällä hetkellä LiveLinkiä asennettuna, se
voidaan asentaa jälkikäteen.
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JCB ON TÄÄLLÄ TUKEMASSA

JCB TARJOAA ASIAKKAILLEEN ENSILUOKKAISTA TUKEA, JOKA SOVELTUU
PARHAITEN LIIKETOIMINNAN VAATIMUKSIIA, HETI ENSIMMÄISESTÄ
PÄIVÄSTÄ LUKIEN. MISSÄ HYVÄNSÄ KONE ONKIN, SE TOIMII AINA TÄYDELLÄ
TEHOLLA - YKSI SYY MONIEN JOUKOSSA MIKSI YHTEISTYÖ JCB:N KANSSA
ON ERINOMAINEN PÄÄTÖS.

Valmistus
Edustaja
Varaosakeskus

JCB:n tekninen tukipalvelu tarjoaa
välittömän yhteyden tehtaan asiantuntijoihin kaikkina kellonaikoina.
2 Maailmanlaajuinen JCB -varaosakes-kusten verkosto on hyvä esimerkki
tehokkuudesta. 16 paikallisen keskuksen
ansiosta JCB pystyy toimittamaan n. 95%
tarvittavista varaosista 24 h kuluessa
tilauksesta. Alkuperäiset JCB -varaosat
on suunniteltu toimimaan täydellisessä
harmoniassa koneiden kanssa näin
varmistaen parhaan suorituskyvyn ja
tehokkuuden. JCB:llä on varastossa
jatkuvasti yli 240000 nimikettä arvoltaan
yli 100 MEUR.
1

3 JCB Assetcare tarjoaa kaiken kattavia
lisätakuita ja huolto- ja korjaussopimuksia.
Kaikissa vaihtoehdoissa maailmanlaajuinen
huoltotiimimme takaa nopean tarjouksen
ja kilpailukykyisen hinnoittelun.
4 JCB tuotteita myyvät ja tukevat
yli 770 edustajan ja 2200 palvelupisteen
muodostama verkosta yli 150 maassa
maailmanlaajuisesti varmistaen, että
asiakkailla on paras mahdollinen tuki
saatavilla, aina.
5 Rahoituspalvelut puolestaan tarjoavat
nopeasti edullisia ja joustavia rahoitustuotteita.
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TEKNINEN ERITTELY

JCB LIVELINK
Moottorin kuormitus

Työsyklin tiedot

Polttoaineen määrä

Diagnostiikka

PIN -koodin
hallinta etänä

Paikannus

Moottori käynnissä

Käytetty polttoaine

Tyhjäkäyntiaika
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JCB LIVELINK KEVYT
Liukuohjatut
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LiveLinkin spesifikaatio riippuu konemallista ja alueesta - ajankohtaisen tiedon saa paikalliselta JCB -myyjältä.
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YKSI YRITYS, YLI 300 KONETTA.

Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu
Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa
Pirkanmaa, Häme ja Satakunta
Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
Keski- ja Itä-Suomi
Kaakkois-Suomi 		
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu
		
Markku Marjava 040 9010 702
mateko.fi
etunimi.sukunimi@mateko.fi

Petteri Sirva, Espoo
Mika Laiho, Turku
Veijo Repo, Pirkkala
Jani Huotila, Pirkkala
Tero Sihvo, Mikkeli
Riku Hietanen, Hamina
Harri Leppälä, Oulu
Antti Kauppi, Oulu

040 9010 713
040 9010 708
040 9010 719
040 9010 706
040 9010 707
040 9010 704
040 9010 701
040 9010 703

©2009 JCB Myynti. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei
saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai lähettää missään muodossa tai millään
muilla keinoilla, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla tai muutoin ilman JCB
Myynnin etukäteen myöntämää lupaa. Kaikki tämän julkaisun viittaukset työpainoihin, kokoihin, kapasiteetteihin ja muihin suorituskyvyn mittareihin on tarkoitettu
vain suuntaviivoiksi ja voivat vaihdella riippuen koneen tarkoista teknisistä tiedoista.
Niin ollen niihin ei tulisi turvautua suhteessa soveltuvuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ohjeita ja neuvoja tulee aina pyytää JCB-jälleenmyyjältä. JCB pidättää
oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Esitetyt kuvat ja tekniset
tiedot voivat sisältää valinnaisia laitteita ja lisävarusteita. JCB-logo on J C Bamford
Excavators Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

