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Cybercom hjälper lastbilstillverkaren IVECO med trådlös
teknik
Eltrac, en del av Iveco Group, erbjuder ett trådlöst diagnossystem i syfte att förenkla och ge
snabbare service i verkstäderna. Cybercom har utvecklat en enhet som via Bluetooth™
teknologi möjliggör trådlös kommunikation mellan fordonet och den dator som
verkstadspersonal använder vid service.
En lastbil är en stor investering och måste vara tillgänglig för viktiga transportuppdrag 24 timmar per dygn.
Därför är det viktigt för en servicetekniker i verkstäder att snabbt och exakt kunna identifiera eventuella
funktionsfel.
Cybercom har utvecklat en Bluetooth™ lösning för att skapa mervärde i Iveco’s erbjudande inom avancerad
fordonsdiagnos. Cybercoms lösning har enkelt integrerats in i Iveco’s befintliga diagnosplattform utan avbrott,
vilket var av stor betydelse för att inte störa pågående underhåll, service och reparationer. Den trådlösa
lösningen sparar dessutom värdefull tid i produktionsprocessen genom att man snabbt kan ladda ner
programvara i fordonets många elektronikstyrenheter.
- Kommunikationen mellan lastbilarna och diagnosplattformen har aldrig tidigare varit så enkel. Tack vare den
nya Bluetooth™ lösningen kan kommunikationen skötas trådlöst med lastbilen utan sladdar och onödiga
kopplingsdon. Effektiviteten i verkstäderna har ökat vilket sparar både tid och pengar för våra kunder, säger
Pasquale Cancellara R&D Manager på Eltrac.
- För lastbilsägaren innebär snabbare service i verkstan utökad driftstid och därmed ökad lönsamhet. Bluetooth
modulen är en solid och pålitlig lösning som I dagsläget används i tusentals verkstäder världen över. Att
lansera nya lösningar och ny teknik in i befintliga system är alltid en utmaning. Pålitligheten måste vara större
än tidigare och den upplevda kvalitén måste överträffa kundernas förväntningar, säger Patrik Björler, Manager
Automotive Solutions på Cybercom Sweden West.
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Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig
som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom,
Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1300 anställda med
uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat
på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se
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ELTRAC (Elettronica Trasporti Commerciali), en del av IVECO och specialiserad på IVECO produkter inom el- och elektronik. Iveco
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