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De naam zegt alles.

De complete elektronicacompetentie van CLAAS kan 
onder een naam worden samengevat: EASY.  
Dit betekent Efficient Agriculture Systems en staat voor 
wat het belooft: van instellingen van de machine en 
stuursystemen tot softwareoplossingen wordt met 
EASY alles zeer eenvoudig. U kunt uw systemen 
perfect op elkaar afstemmen en het beste uit uw 
machinepark en uit uw bedrijf halen.

CLAAS TELEMATICS ondersteunt u bij het analyseren 
en optimaliseren van uw werkprocessen en bespaart u 
kostbare servicetijd.

Eenvoudig meer presteren.
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EASY
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Tijd winnen. Geld besparen.

Machinecapaciteit en de machinekosten zijn de twee 
belangrijkste criteria die bepalend zijn voor uw winstmarge. 
Om het overzicht te behouden bij de inzet van alle machines 
en personele middelen is een uitdagende taak voor zoals 
loonbedrijven als grote agrarische ondernemingen. Voor alle 
werkzaamheden wordt bovendien maximale efficiëntie 
gevraagd: snel naar het juiste perceel, vlotte uitvoering van de 
opdrachten en korte wegen in de logistiek.

Sterke argumenten voor TELEMATICS.

 − Arbeidsprocessen verbeteren: werktijdanalyse
 − Instellingen optimaliseren: gedetailleerde analyse van de 
parameters voor capaciteit en instellingen

 − Documentatie vereenvoudigen en transparantie vergroten: 
het verzamelen van gegevens

 − Op servicetijd besparen en bedrijfszekerheid vergroten: 
diagnose op afstand



7

1
2

3

45

Sterke argumenten.

Met TELEMATICS kunt u de werkzaamheden 
in vele opzichten gericht optimaliseren.

 − Het is intussen algemeen bekend, dat maaidorsers slechts 
ongeveer 50% van hun prestatievermogen benutten  
op het veld1

 − Tussen de chauffeurs bestaan (onder gelijke 
omstandigheden) tot 40% verschillen in capaciteit. 
Documentatie verplichtingen en correcte tijdige facturatie 
verlangen een hoge administratieve druk – de landbouwer 
houdt niet van bureaucratie, maar vindt zijn genoegdoening 
in het werken op het veld, in de stal of met zijn machines.

TELEMATICS als voorbeeld maaidorser:

Onderzoeken in Duitsland en Engeland bewijzen: tot
 − 7% meer procestijd
 − 10% meer doorvoercapaciteit
 − 0,5 % minder verlies
 − 3 oogstdagen per seizoen minder 

of 150 ha meer per maaidorser per seizoen. Dat resulteert  
in een potentiële besparing van € 15.000 per jaar.2

1 feiffer consult

2 Voorbeeld berekening met volgende aannames: 5 ha/u, 10 trommeluren / 
dag, 3 bespaarde dagen (LEXION 770 met 10,5 m maaibord) Tarief 
loondorsen € 100/ha

1 Doorvoer / capaciteit

2 Stilstand

3 Gewerkte tijd

4 Dieselverbruik

5 Transport / keren
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TELEMATICS in overzicht.

Zo werkt TELEMATICS.

Met TELEMATICS kunt u altijd en overal alle belangrijke 
informatie van uw machines opvragen via internet. Deze 
omvatten niet alleen de huidige locatie van uw machine, maar 
geven ook een uitgebreid overzicht over de capaciteit- en de 
machinegegevens.

Daarnaast kan informatie over de service worden opgevraagd 
en is een eerste diagnose van storingen mogelijk. 
TELEMATICS zendt periodiek de geregistreerde informatie van 
meer dan 200 verschillende parameters via een mobiele 
zender naar de TELEMATCS webserver.
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De werking

Informatie.

 − Werkomstandigheden | waar, wat, hoe?
 − Capaciteitsgegevens | Alles volgens planning?
 − Machinegegevens | Parameters in orde?
 − Instellingen
 − Geo data | waar, wat, hoe?

Documentatie.

 − Plaats
 − Capaciteit
 − Machinegebruik

Ondersteuning.

 − Service-informatie, diagnose op afstand
 − Logistieke planning

1 Ontvangst van positiegegevens met signalen  
via satellieten

2 Machinegegevens en – instellingen worden met 
een mobiele zender naar de TELEMATICS server 
gestuurd

3 Opvragen van gegevens door de landbouwer of 
voor diagnose op afstand door de dealer
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De website biedt in een oogopslag een duidelijk overzicht van 
de belangrijkste machinegegevens. Vanuit het beginscherm 
kunt u snel en eenvoudig naar gedetailleerde weergave van al 
uw op TELEMATICS aangesloten machines navigeren. De 
intuïtieve gebruikersinterface en de bediening van de 
TELEMATICS homepage biedt u snel toegang tot alle 
mogelijke functies.

De website: Eenvoudig, snel, intuïtief.

Verdere informatie onder: claas-telematics.com
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Met een enkele muisklik op de homepage beschikt u over 
gedetailleerde capaciteitsgegevens van elke machine. Hier 
beschikt u over alle geactualiseerde en historische berichten, 
kengetallen en analyses voor gedetailleerde evaluatie.  
Dit geldt ook voor alle werktuigen die met TONI  
(TELEMATICS ON IMPLEMENT) aan TELEMATICS  
zijn gekoppeld.

CLAAS heeft alle afbeeldingen van kaarten direct geïntegreerd 
in de TELEMATICS homepage, zodat hiervoor geen externe 
software meer nodig is. Omdat alle gegevens automatisch 
worden bijgewerkt, bent u in staat alle machine-operaties in 
real time te volgen. Perceelgrenzen kunt u op de kaarten 
intekenen met bestaande gegevens uit uw eigen systeem of 
direct via TELEMATICS.

Voordelen:

 − Betere bediening van alle bestaande functies
 − Duidelijk overzicht en zelfverklarende structuur 
 − Alle informatie in een oogopslag
 − Met slechts een muisklik naar de gewenste informatie
 − Vereenvoudigde bewerking van de historische gegevens
 − Direct, snel overzicht
 − Modern design

TELEMATICS website
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De app voor mobiel gebruik.

Om TELEMATICS ook onderweg te kunnen gebruiken, biedt 
CLAAS een smartphone en tablet app aan voor IOS en 
Android besturingssystemen. Deze app maakt gebruik van 
dezelfde bedieningsfilosofie als de homepage en leidt u met 
de stappen „informeren, analyseren en optimaliseren" door het 
moderne machinebeheer. Een geïntegreerde navigatiefunctie 
wijst u de kortste weg naar de verschillende percelen. Voor  
de klanten van CLAAS, die reeds met TELEMATICS werken,  
is het gebruik van deze app gratis. Voor diegenen, die 
geïnteresseerd zijn en zich zonder verplichtingen willen 
informeren, is een gratis demoversie beschikbaar in de  
App Store en bij Google Play.

Voordelen:

 − Eenvoudig en intuïtief – altijd en overal
 − Geen extra kosten
 − Belangrijke informatie over het werkproces
 − Demoversie met machinegegevens altijd beschikbaar

Onderweg alles in zicht.
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TELEMATICS App
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Instellingen optimaliseren.
Werkzaamheden analyseren.

Het beste er uit halen: analyse van de 
gewerkte tijd.

De functie bedrijfstijdanalyse geeft u een nauwkeurig  
inzicht over waar, wanneer en hoe uw machines werken.  
Het optimaliseren van de operationele procedures, 
oogsttechnieken en logistiek van het machinepark levert  
u gedetailleerde informatie, die u in staat stelt de totale 
capaciteit van de machines aanzienlijk te verbeteren.

Dagelijks wordt een rapport van de machine per e-mail 
verstuurd met de capaciteitsgegevens van de vorige dag en 
analyse van de gewerkte tijd. Met deze informatie bent u in 
staat, voor dat u gaat werken, de juiste beslissingen te nemen 
voor de komende werkdag.

TELEMATICS biedt u een basis voor een gericht beheer van 
uw machinevloot. Kostbare stilstandstijden wordt gesignaleerd 
evenals mogelijke knelpunten in de transportlogistiek. Met 
behulp van weergave van de rijsporen op de kaarten worden 
de gereden sporen met alle bijbehorende details in het 
prestatieprotocol zichtbaar.

Uw voordelen:

 − Verbetering van de operationele planning
 − Ontdekken van knelpunten in de afvoerlogistiek
 − Verbeterde planning voor het inzetten van 
transportvoertuigen

 − Optimalisering van de werkprocessen

Analyse gewerkte tijd (actief / passief)

Gewerkte tijd
Transport / keren
Stilstand

U
re

n
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Optimaliseren en documenteren

Capaciteit optimaliseren: controle op afstand.

Met de weergave van de machinegegevens en gedetailleerde 
analyse van de capaciteit bent u in staat, de instellingen en 
capaciteit van drie machines direct online te vergelijken 
en  aan te passen. Dit biedt ook de mogelijkheid voor 
onervaren of nieuwe chauffeurs de instelling van de machine 
te verbeteren om een hogere capaciteit te behalen. Dit geldt 
zowel voor de LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION of AXION.

Samen met de chauffeurs wordt dan het volledige potentieel 
van de machines consequent benut. Dit vergroot de bekwaamheid 
van de bestuurders en zij worden gemotiveerd om instellingen 
afhankelijk van de situatie zelfstandig uit te voeren.

CLAAS Combine League.

CLAAS Combine League is een service die in TELEMATICS is 
geïntegreerd. Deze biedt u naar keuze de mogelijkheid, geheel 
anoniem de capaciteitsgegevens en instellingen van de 
andere bedrijven te bekijken en te vergelijken. Dat zorgt door 
het vergelijken en het overnemen van de andere instellingen 
voor een nog betere optimalisatie van de eigen machines.

Uw voordelen:

 − Volledige benutting van de geïnstalleerde machinecapaciteit
 − Voorkomen van foutieve instellingen
 − Onervaren chauffeurs worden geïnstrueerd en getraind
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Opdrachtmanagement.1

Opdrachten worden op het kantoor voorbereid en met een 
chipkaart in de CEBIS geïmporteerd. Vervolgens kan de 
bestuurder de geplande opdracht starten en uitvoeren.

Comfortabel tijd besparen.

Vooral loonbedrijven zijn zeer geïnteresseerd de vele specifieke 
opdrachtgegevens van de klant effectief te beheren. Het doel 
van de documentatie is alle opdrachten vooral eenvoudig, snel 
en correct te factureren. Met TELEMATICS is dit op elk 
moment online mogelijk. In totaal beschikt u over drie 
verschillende varianten.

Agrarische ondernemingen en loonbedrijven kunnen met 
TELEMATICS opbrengstkaarten opstellen en grafisch 
weergeven. De online export in een farm management 
software bespaart kostbare tijd en vormt de basis voor een 
plaatspecifieke behandeling.

Opdrachten beheren.
Transparantie vergoten.

Locatie

Werk dagboek Details

Algemene gegevens

Tijden

Aanbouwwerktuig

Percelen / Opbrengsten

Bäckerkamp

JAG1

Wiggen

Hakselen

Gras

113,50 l

0,55 l/t

16.05.2014, 11:49:45

16.05.2014, 14:42:36

2,88 u

1,24 u

4,3 m

VS Gras

Machine

Bedrijf

Werkzaamheden

Gewas

Brandstofverbruik

Specifiek brandstofverbruik

Werkbegin Oppervlakte terrein 41,65 ha

38%

204,97 t

15,84 ha

25,70%

2,00 t/ha

Aandeel perceel

Oogsthoeveelheid

Gehakseld oppervlak

Gemiddelde vochtigheid

Opbrengst

Oppervlakteteller (bewerkte oppervlakte)

Einde werk

Tijd op perceel

Effectieve gewerkte tijd

Soort voorzetstuk

Werkbreedte
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Optimaliseren en documenteren

Opdrachtmonitoring2 met TELEMATICS.
Zodra een opdracht met de CEBIS terminal op een machine is 
gestart, kan hij online met TELEMATICS worden gevolgd. 
Nadat de opdracht is beëindigd worden de gegevens in 
TELEMATICS opgeslagen en kunnen online in ISO-XML 
formaat worden geëxporteerd.

Opbrengstkartering.1

Opbrengstkartering biedt in aanvulling op de functies van het 
opdrachtmanagement volgende mogelijkheden:

 − Samen met de GPS-gegevens worden opbrengstkaarten 
opgesteld

 − Export van opdrachtgegevens en opbrengstkaarten online 
met TELEMATICS

Automatische documentatie.
De extra module „automatische documentatie" neemt u veel 
werk uit handen en verbetert tevens de veiligheid in het 
omgaan met gegevens. Zijn de perceelgrenzen in 
TELEMATICS vastgelegd, dan herkent het systeem 
zelfstandig, op welk perceel de machine zich bevindt en 
maakt met de perceelgrenzen en de opgetekende rijsporen 
voor elke opdracht een plaatsspecifieke documentatie.

U kunt willekeurig de volgorde van de uit te voeren opdrachten 
flexibel veranderen. Parallel vindt de automatische overdracht 
van de werkgegevens plaats aan de TELEMATICS server.  
Het exporteren gebeurt met ISO-XML bestanden, die in 
perceelkaarten en alle andere gangbare Farmmanagement  
en boekhoudkundige software pakketten kunnen worden 
gekopieerd. 

1 Extra uitrusting voor de machine

2 Behoort bij TELEMATICS

Rijsporen Perceelgrenzen Machinegegevens Documentatie
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Automatische documentatie.



19

Optimaliseren en documenteren

Gegevens eenvoudig verzamelen.

De automatische documentatie met TELEMATICS is rendabel 
vanaf het begin. Fouten bij het invoeren en overnemen komen 
niet voor, omdat de bestuurder de opdrachten niet meer 
handmatig moet opstarten en stoppen en het invoeren van 
alle andere gegevens komt te vervallen. Dankzij de 
automatische en tegelijkertijd snellere invoer van gegevens 
wordt het werk op het kantoor aanmerkelijk verminderd. 

De landbouwers krijgen zo een exacte documentatie van hun 
gegevens voor een vlekkeloze veldregistratie. Dit biedt de 
hoogste zakelijke transparantie, wat resulteert in een zinvolle 
kostenberekening en maakt een solide systeemplanning mogelijk. 

Loonbedrijven kunnen hun werkzaamheden per perceel 
specifiek documenteren met gewerkte tijden, dieselvebruik en 
andere parameters. Natuurlijk kunnen deze gegevens ook 
worden gebruikt als basis voor de facturering. Zowel de 
landbouwers en de loonbedrijven profiteren bovendien van 
maximale veiligheid en controlemogelijkheden. 

De aanvullende module „automatische documenatie" is 
leverbaar voor alle TELEMATICS pakketten (basic, advanced, 
professional). Wanneer u hiervoor niet vanaf het begin heeft 
beslist, kunt u het altijd als uitbreiding op een later tijdstip 
bestellen en in TELEMATICS integreren. Ook in dit geval kunt 
u achteraf de veldbegrenzingen aan reeds bestaande 
werkgegevens koppelen. 

Voor de beveiliging van uw gegevens voldoet TELEMATICS 
aan de hoogste eisen van de bijzonder strenge Duitse 
wetgeving inzake gegevensbescherming. De back-up 
gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in 
Duitsland.
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De complete combinatie in zicht.
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TELEMATICS on Implement (TONI)

Gegevens van het werktuig benutten.

TONI is een nieuwe functie, die aanvullend op de gegevens 
van de tractor ook de werkgegevens van de aangekoppelde 
werktuigen registreert. TONI is vooralsnog leverbaar voor de 
CLAAS grootpakpersen QUADRANT 3400 en 3300 en de 
combiwagen CARGOS; andere machines zullen volgen.  
Om de werkgegevens te registreren en te documenteren 
maakt TONI gebruik van de ISOBUS-interface tussen tractor 
en werktuig. De dataverzameling bij de QUADRANT persen 
omvat het aantal balen per perceel, de vochtigheidsgraad van 
de balen en andere specifieke parameters van de QUADRANT. 

De CLAAS tractoren van de series AXION en XERION zijn al af 
fabriek voorbereid voor het gebruik van TONI. Ondertussen 
bereiden ook verschillende partnerondernemingen hun 
machines voor op het gebruik van TONI. De eerste praktische 
oplossingen kunnen in 2015 worden verwacht. Al vanaf 2014 
is TONI ook geïntegreerd in de officiële ISOBUS-normen.

In combinatie met TONI is TELEMATICS het enige 
telemetriesysteem, dat onafhankelijk van de leverancier, een 
real-time visualisatie, documentatie en optimalisatie van de 
complete werktuigcombinatie mogelijk maakt.

Voordelen:

 − Automatische documentatie van de werkgegevens
 − Optimaal gebruik van vele werktuigen
 − Door standaardisatie voorbereid op de toekomst
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Voor iedereen de juiste oplossing.

TELEMATICS basic.

„TELEMATICS basic" maakt sinds het najaar van 2014 deel uit 
van de basisuitrusting van vele nieuwe geleverde machines. 
Dit pakket bevat de belangrijkste informatie voor de logistiek 
op het veld en ondersteuning door de CLAAS dealer. 
Beschikbaar zijn de positie en het rijspoor van de machine op 
de kaart, de werkstatus en de actuele dieselvoorraad. Voor 
het uitvoeren van veldregistratie kunnen de perceelgrenzen 
worden geupload uit een extern systeem of rechtstreeks met 
TELEMATICS.

Bij het gebruik van de TELEMATICS app worden de 
belangrijkste basisfuncties en navigatie op het veld eveneens 
meegeleverd. De functie „automatische documentatie" kan 
met export van data worden toegevoegd.

Voordelen:

 − Voordelig instappen in TELEMATICS
 − Actueel overzicht van alle belangrijke machinegegevens 
(positie, status)

 − Gemakkelijkere service-ondersteuning door  
diagnose op afstand

 − 24-uurs inzicht in de werkgegevens
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TELEMATICS pakketten

TELEMATICS advanced.

Wanneer u meer dan alleen de basisfuncties 
van „TELEMATICS basic" wilt gebruiken, dan bestelt u 
eenvoudig het pakket „TELEMATICS advanced". Dit pakket 
biedt u alle functies om de actuele processen te observeren 
en te optimaliseren. Met „TELEMATICS advanced" heeft u 
inzicht in de capaciteitsparameters zoals rijsporen, 
doorvoercapaciteit, opbrengsten en vele andere parameters, 
om het gebruik van de machine in real time te optimaliseren. 
U heeft ook inzicht in alle gegevens, die gedurende de laatste 
72 uur werden verzameld. 

Bovendien zijn alle functies van de TELEMATICS app voor u 
beschikbaar. Voor dit pakket kunt u ook de extra 
functie „automatische documentatie" bestellen.

Voordelen:

 − Uitgebreide functies van TELEMATICS voor het volgen en 
optimaliseren van de actuele bewerking

 − Voortreffelijk inzicht in de efficiëntie van de machine
 − 72-uurs overzicht van de gegevens

TELEMATICS professional.

Voor alle professionele gebruikers op grote bedrijven en voor 
loonbedrijven adviseert CLAAS het pakket „TELEMATICS 
professional". Met dit pakket beschikt u naast de functies 
van „TELEMATICS advanced" over alle machinegegevens. 
Bovendien biedt dit pakket de analysefunctie voor 
optimaliseren van uw machine of machineketen en een 
uitgebreide analysefunctie voor het beantwoorden van 
specifieke vragen. Alle historische gegevens kunnen volledig 
worden benut voor evaluatie. 

Vanzelfsprekend behoort de TELEMATICS app tot dit pakket. 
De functie „automatische documentatie" kan als extra pakket 
worden besteld. 

Voordelen:

 − Versie voor professionals, die hun machines  
optimaal willen inzetten

 − Historische gegevens kunnen worden geanalyseerd
 − De juiste tool voor loonwerkers en grote bedrijven
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Sterke argumenten voor nog meer efficiëntie.

Diagnose op afstand.

Foutanalyse zonder stilstand van de machine.  
CLAAS TELEMATICS is in staat actuele foutmeldingen en 
alarmsignalen van de machine online weer te geven. De 
diagnose van fouten kan worden uitgevoerd tijdens het 
werken van de machine. Door gerichte analyse van 
foutmeldingen kunnen conclusies worden getrokken uit 
eventuele foutieve bediening of te repareren gebreken aan  
de machine. Stilstandstijden kunnen daardoor aanmerkelijk 
worden beperkt en u bespaart kostbare tijd.

Snel terugvinden van de machine door 
bepalen van de locatie.

Door weergave op de kaart en gebruik van de app kunnen  
de machines op het veld worden gelokaliseerd. Zo kunnen 
ingewikkelde routebeschrijvingen en onnodige vertragingen 
van een reparatie worden vermeden. De servicemedewerker 
kan de positie van de machine eenvoudig vaststellen en er 
direct naar toe rijden. 
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Diagnose op afstand

CLAAS Service nog beter. 

Met uw toestemming verzendt TELEMATICS de 
servicegegevens ook naar uw CLAAS dealer. Daardoor is de 
CLAAS dealer in staat, indien nodig, een eerste analyse uit te 
voeren, oorzaken sneller te vast te stellen en kan zich optimaal 
voorbereiden om u ter plaatste zo snel mogelijk te helpen. Uw 
CLAAS dealer is dus in staat om de behoefte aan onderhoud 
van uw machine te bepalen. Daardoor kan bijvoorbeeld 
routinewerk van tevoren worden gepland, waarbij rekening 
worden gehouden met uw werkschema.

Tijd besparen met CDS REMOTE.

Dankzij TELEMATICS en CDS REMOTE kan uw CLAAS dealer 
veel nauwer met u samenwerken dan u denkt – ongeacht 
waar u zich tijdens de oogst bevindt. Het beproefde CLAAS 
diagnosesysteem CDS kan met TELEMATICS ook worden 
gebruikt voor diagnose van de machine op afstand. Beschikt 
de dealer over CDS REMOTE, dan is het mogelijk,net zoals 
rechtstreeks aan de machine, een nauwkeurige diagnose 
online uit te voeren.

Uw voordelen:

 − Mogelijkheid van diagnose op afstand via CDS REMOTE
 − Snel lokaliseren van de machine in het veld door de 
servicemedewerker

 − Betere planning voor het uitvoeren van 
servicewerkzaamheden

Servicekosten verlagen.

Met TELEMATICS als hulpmiddel kan de complete planning 
en logistiek van de servicemaatregelen worden 
vereenvoudigd. Daardoor vormt TELEMATICS de basis voor 
rendabele servicedienstverlening en verlaagt de kosten bij de 
loonwerkers, grote agrarische bedrijven en ook bij de CLAAS 
dealers. 
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 − Volledige potentieel van de machines benutten door 
instellingen te vergelijken

 − Uitval beperken door diagnose op afstand en monitoring 
van het onderhoud

 − Unieke oplossing om de klanten bij het optimaliseren  
te ondersteunen (observatie en analyse van de inzet  
van de machines)

 − Analyseer uw werkprocessen en verbeter de operationele 
planning en logistiek van de afvoer

 − Optimaliseer het gebruik van uw machines: LEXION, 
TUCANO, JAGUAR, XERION en AXION

TELEMATICS – sterke argumenten voor nog 
meer capaciteit.

 − Online monitoring en management van de machinevloot 
(alle machines onder controle)

 − Stilstandstijden en oorzaken bij gebruik van de machine 
herkennen en verminderen (verhoging van de 
slagvaardigheid en efficiënter gebruik)

 − Hoge transparantie en beveiliging van de gegevens voor 
documentatie en interne verwerking

Eenvoudig meer presteren.
Goede argumenten.
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Argumenten

 − Volledige benutting van de geïnstalleerde machinecapaciteit 
door vergelijken en optimaliseren van de instellingen

 − Kosten besparen door het voorkomen van foutieve 
instellingen

 − Instructie en motivatie van onervaren chauffeurs
 − CLAAS Combine League voor vergelijking  
met andere bedrijven

 − Direct en eenvoudig online verzamelen van gegevens  
voor een snelle documentatie en facturering

 − Eenvoudige export van gegevens in alle gangbare 
farm-management-programma's

 − Opdrachtmonitoring: betere beschikbaarheid door 
online-orderverwerking

 − Opdrachtmanagement: opstellen en beheren evenals 
uitwisseling van complete opdrachtgegevens 

 − Opbrengstkartering: basis voor plaatsspecifiek beheer
 − Online-signalering van alle alarm- en foutmeldingen. 
Mogelijkheid van een nauwkeurige online diagnose  
op afstand via CDS REMOTE

 − Betere planning en snellere uitvoering van onderhoud  
en reparatie

 − Sneller lokaliseren van de machine in het veld  
door de servicemonteur

 − Besparing op kosten en tijd bij u en bij uw CLAAS dealer
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