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Põhiline

Kasutajaliidesed

Veebiteenused

Tugi

ŠKODA Connect

› Uus võimaluste allikas

Tehnoloogilised uuendused tungivad praegusel ajal kõigisse tööstuse ja ühiskonna kihtidesse. ŠKODA vastab digitaliseerimise üha
suurenevatele nõuetele, pakkudes lõppkliendile otsese ja pikaajalise ühenduvuse lisavariante. ŠKODA saavutab selle tänu uutele
ühenduvustehnoloogiatele, mida pakutakse alates aastast 2017 nime ŠKODA Connect all.

Mida võimaldab ühenduvusega auto:
Klient

›
›

Siin on palju autosid, kus küll minu oma võiks olla?

Mugavus

›

Ohutus

Signaal ja vilgutus

Oi, märgutuli hoiatab! Mida ma peaksin tegema?

›
› Atraktiivsus

Teil on ühenduvusega ŠKODA auto!

Edasimüüja
Ühenduvusega auto tagab juurdepääsu värskeimale infole otse autost, millega kaasnevad:

Hooldus- ja
rikketugi

Individuaalne
kliendile
lähenemine

Suurenenud
kliendilojaalsus

.

ÄRITEGEVUS

Klient peab õli vahetama.
Võtame kliendiga ühendust ja korraldame
kokkusaamise.

Põhiline

ŠKODA Connect tagab hõlpsa juurdepääsu sõiduki kõige olulisematele funktsioonidele, kui kasutada Connecti portaali kas arvutil
või nutitelefoni mobiilirakenduses.
Tänu veebipõhistele teabe ja meelelahutuse teenustele on klientidel ülevaade hetke liiklusolukorrast. Nii on võimalik vastu võtta
olulisi teateid, otsida ümbruskonnas olevaid huvipakkuvaid paiku, parkimiskohta või tanklat, ilma et sellega kaasneks tavapärane
stress.
Kaugjuurdepääsu teenused võimaldavad kliendile ka mugavust. Tänu neile teenustele saab hankida infot sõiduki kohta ja
kaugjuhtimisega kontrollida sõiduki teatud funktsioone. Selle tulemusel ei kaota klient kunagi kontrolli oma sõiduki üle.
Üks ŠKODA Connecti oluline komponent on Hooldus- ja rikketoe teenused. Need teenused hõlmavad eeskätt
võimalust saada igas olukorras vahetut abi ning samal ajal soodustavad need tõhusat ja ajakohast sidepidamist
klienditeenindusega.
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Põhiline

Teenuste ülevaade
Põhiline
Care Connect teenused
Hooldus- ja rikketugi
Teave ja
meelelahutus
Teenused

Internetiühendus
Ühenduvuse
valikud

Kaugjuurdepääs

MIB High
(Columbus)

MIB Entry Plus ja edasised versioonid

+ Hädaabikõne

SOS

Automaatne õnnetuse
Märguanne
Tehnilise abi kõne
Teabekõne
Hooldusaja planeerimine
Sõiduki seisukorra raport

Kestus

Veebipõhine teabe- ja
meelelahutusteenus

Tööiga*

Sõiduandmed
Sõiduki olek
Piirkonnateatis
Kiiruseteatis
Parkimiskoht
Veebipõhine signalisatsioon
Signaal ja vilgutus

3 aastat

OCU2 sisestatud SIM-kaart

OCU2 integreeritud GSM-moodul

MIB Standard Nav
(Amundsen)

Google EarthTM
Veebipõhine kaardi uuendamine
Veebipõhine huviväärsuste
otsing (hääljuhitav)
Veebipõhine huviväärsuste
otsing (tekstjuhitav)
Veebipõhine sihtkoha import
Veebipõhine liiklusteave
Veebipõhine marsruudi import
Minu huviväärsused
Tanklad
Parkimiskohad

Ilm

Uudised

Veebipõhine huviväärsuste
otsing (tekstjuhitav)
Veebipõhine sihtkoha
import
Veebipõhine liiklusteave
Veebipõhine marsruudi
import
Minu huviväärsused
Tanklad
Parkimiskohad
Ilm
Uudised

1 või 3 aastat

Kliendi andmetega SIM-kaart

WLAN
rSAP
SIM-pesa LTE-moodulis

WLAN
USB (CarStick)

Lihtsustatud funktsionaalne skeem
Põhiline

Klient

Tagasüsteemid

Tugi/tulemus/andmed
Kõnekeskus

Veebiühenduvusega
sõiduk

MBB

(Modularer Back-end
Baukasten)
MIB2

OCU2

Teave

Service Portlet

Hädaabi

Globaalne
hädaabisüsteem

Tehniline rike

Abi telefonitoe
tööriista kaudu

Edasimüüja

Maaletooja
Connect Connecti Nutikell
Portaal rakendus

ŠKODA
AUTO

Service Lead Inbox
Service Portlet

Service Portlet

Service Portlet

Sisuteenuse pakkuja

Teenuste kättesaadavus

Hädaabikõne / 112 kõne
Hooldus- ja rikketugi
Automaatne õnnetuse märguanne
Tehnilise abi kõne
Teabekõne
Hooldusaja planeerimine
Sõiduki seisukorra raport
Kaugjuurdepääs
Sõiduandmed
Sõiduki olek
Piirkonnateatis
Kiiruseteatis
Parkimiskoht
Veebipõhine signalisatsioon
Signaal ja vilgutus
Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Google EarthTM
Veebipõhine kaardi uuendamine
Veebipõhine huviväärsuste otsing (hääljuhitav)
Veebipõhine huviväärsuste otsing (tekstjuhitav)

Veebipõhine sihtkoha import
Veebipõhine liiklusteave
Veebipõhine marsruudi import
Minu huviväärsused
Tanklad
Parkimiskohad
Ilm
Uudised

Kanaari saared

Ühendkuningriik

Põhiline

Ukraina

Šveits (sh
Liechtenstein)

Rootsi

Hispaania

Sloveenia

Slovakkia

Tugi vaid inglise keeles

Serbia

Rumeenia

Portugal

Poola

Norra

Madalmaad

Makedoonia

Malta

Luksemburg

Leedu

Läti

Itaalia

Island

Iirimaa

Ungari

Kreeka

Saksamaa

Prantsusmaa

Soome

Eesti

Taani

Tšehhi Vabariik

Küpros

Horvaatia

Bulgaaria

Bosnia ja Hertsegoviina

Belgia

Austria

Albaania

112 kõne

MBB – modulaarne tagasüsteem
MBB eesmärgid
Toetada erinevaid
kaubamärke, mudeleid
ja riistvara.

Toetada erinevaid
teenusekategooriaid.

Hõlmata erinevaid
turgusid ja
ärimudeleid.
Veebiteenused
ei ole seotud
sõiduki
elutsükliga.

Paindlikkus.

MBB moodustab side- ja teenuseplatvormi , mis pakub kõigile telemaatika- ning teabe- ja
meelelahutussüsteemidele tagataristut ning ühtlasi liidest sõidukile. MBB keskendub sidele,
turvalisusele, integratsioonile, samuti vastavate teenuste kasutamisele.
MBB on kaugjuhtimisliides sõidukisse ning on sõiduki ja selle pardaseadmestiku jaoks ainus
otseside lõpp-punkt. Kuid MBB suudab algatada ja volitada otsesidet äriteenuse ja sõiduki
vahel.
See vähendab sõltuvust teatud teenusepakkujatest ning teenust saab sõidukis kasutada
dünaamiliselt ja nutikalt.
Kuna teabe ja meelelahutuse ning telemaatikateenuste areng on äärmiselt
dünaamiline protsess, võimaldab MBB platvormi, millel kasutajad saavad sõiduki elutsükli
vältel lisada ja muuta lihtsamaid teenuseid, ilma et peaks teeninduspunkti minema.
Kõnealune turg sarnaneb seetõttu rohkem nutitelefonide ja rakenduste poodidega kui
klassikalise sõidukiaksessuaaride müügiga.
Kõik ettevõtte sõidukid kasutavad standardset tagataristut.
MBB pakub järgmisi funktsioone.
Krüpteerimine
Autentimine
Volitamine
Kliendi- ja sõidukihaldus
Logid ja arvepidamine

Põhiline

Juhtseade OCU2
OCU2 on Care Connect teenuste kasutamisel oluline komponent. Juhtseadmesse OCU2 kuulub integreeritud ja
andmesideühendusega SIM-kaart. See võimaldab kliendil luua oma sõidukiga ühenduse võrgus Kaugjuurdepääsu teenuste
kasutamisel või luua ühenduse sõiduki ja teiste osaliste (teeninduspartnerid, kõnekeskus jne) vahel Hooldus- ja rikketoeteenuste
kasutamisel.

Kere juhtmoodul

Teabe ja meelelahutuse MIB

Näidikupaneeli element

Turvapadja juhtseade
Lüüs

Teabe- ja meelelahutuse CAN

Mugavuse CAN
Tumm

OCU2

Turvapadja juhtseade teeb kindlaks,
kas on toimunud õnnetus, mille puhul
saadab kohe signaali juhtseadmele OCU2,
mis alustab automaatselt telefonikõne.

Draivi CAN

Turvapadja liin

Telefonikõne/MBB

Mikrofon
GPS-i
antenn

Mikrofon
GSM-i
antenn

Hädaabikõlar
Hädaabikõne
Kolmenupuline moodul
Rakendub ainult ilma navigatsioonita MIB-le
Rakendub ainult navigatsiooniga MIB-le
Kolmenupuline moodul on katusel. Kui mooduli
nupule vajutada, alustab see telefonikõne.

Juhtseade OCU2 asub sõidukis armatuurlaua konsoolil näidikupaneelist vasakul
(vaadatuna sõidusuunas).
OCU2 akuvahetus umbes 5 aasta järel. Juhti teavitatakse näidikupaneelil.
Vahetage OCU2 välja 14 aasta möödudes.

Põhiline

Portaal Connect
Portaal Connect on üks kõige olulisematest elementidest, et tagada ŠKODA Connecti alla koondatud veebiteenuste tõrgeteta
toimimine. Portaalile Connect on juurdepääs maaletooja veebilehe kaudu ja teenuste aktiveerimiseks nõutav esimene samm on
kasutada portaali, et registreerida klient ja tema sõiduk. Pärast edukat registreerimist on kliendil võimalik kasu saada paljudest
veebiteenustest ning tänu intuitiivsele kasutamisele portaali või mobiilirakenduse kaudu saab klient need teenused täielikult enda
heaks tööle rakendada.

Mida Portaal Connect võimaldab?
Registreerimine ja aktiveerimine
Registreerimine/sisselogimine
Lisage sõiduk
Tellige ja aktiveerige ŠKODA Connect
Valige eelistatud teenindus

Kasutajakonto haldamine
Teenuse konfiguratsioon/kasutamine
Lepingu pikendamine
Omandi üleminek

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

1.

1

1.

1
2

2.

Juurdepääs portaalile Connect on maaletooja veebilehelt.
1. Valige oma riik ja eelistatud keel.

1. Kui olete konto juba loonud, sisestage oma
sisselogimise andmed ja klõpsake „Sisselogimine” peal.

2. Klõpsake „Jätka” peal.
2. Kui te ei ole portaalis Connect veel registreerunud,
klõpsake „Kasutajakonto loomine“ peal.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

1.
2.
2.
3

1. Sisestage kehtiv meiliaadress, mida sooviksite kasutada
portaali Connect sisselogimisel.
2. Sisestage turvaline parool ja kinnitamiseks sisestage see
uuesti.
3. Klõpsake „Jätka” peal.
Salasõna nõuded
Vähemalt kaheksa tähemärki
Suurtäht
Väiketäht
Number

Teie turvalisuse huvides saadetakse teie sisestatud
meiliaadressile kinnitusmeil.
Registreerimise jätkamiseks kontrollige oma meilboksi ja
klõpsake kinnituslingile (kehtib kuni 24 tundi).
Vajadusel kontrollige ka oma rämpsposti kausta, sest
kinnitusmeil võib olla sattunud just sinna.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Pärast kinnituslingile klõpsamist avaneb uus aken, mis
sisaldab teavitust eduka kinnitamise kohta.
Jätkamiseks klõpsake „OK”.

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

Sisestage oma sisselogimise andmed uuesti ja klõpsake
„Sisselogimine“ peal.
Sellega on uus kasutajakonto loodud.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

1.
1.
2.

2.

3

Avaneb registreerimisvorm. Palun sisestage oma
isiku- ja kontaktandmed siia.

1. Kinnitage, et olete lugenud kasutustingimusi ja teavet
seoses isiku- ja sõidukiandmete kogumise, avalikustamise
ja kasutamisega.
2. Kui soovite, et ŠKODA AUTO võtaks teiega teile kohandatud reklaami ja turu-uuringute eesmärgil ühendust,
siis andke siin oma üldine nõusolek ja valige kanalid, mille
kaudu võime teiega ühendust võtta.
3. Kui olete kogu info sisestanud, siis klõpsake „Jätka“ peal.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

1.
2.
1.

1. Järgmise sammuna sisestage oma sõiduki 17-kohaline VINkood ja klõpsake „Jätka“ peal.
2. K
 ui te oma VIN-koodi ei leia, saate lugeda juhendit, mis
avaneb, kui klõpsate esiletõstetud tekstil „see juhend“.

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

1.
2.
Kui olete oma VIN-koodi sisestanud ja kinnitanud, juhitakse
teid saadaolevate Connecti teenusepakettide ülevaatesse.
Selle lehekülje lõpus saate kinnitada lepingu
Connecti teenuste kasutamiseks.
1. Lugege läbi ja kinnitage üldised tingimused.
2. Klõpsake „Jätka“ peal.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

Järgmisel lehel näete nüüd registreerimiskoodi.
See tuleb sisestada teie sõiduki teabe- ja meelelahutussüsteemi teie kui sõidukiomaniku tuvastamiseks ning
ühenduse loomiseks teie sõiduki ja kasutajakonto vahel.
Märkige registreerimiskood üles ja vajadusel
hoidke seda endaga oma sõidukis.

Enne registreerimiskoodi sisestamist teabe- ja
meelelahutussüsteemi veenduge, et sõiduk on
internetiga ühendatud. Lisateavet internetiühenduse kohta leiate omaniku juhendist.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

1. Vajutage teabe- ja meelelahutusseadmel nupule „MENÜÜ” ja valige
ekraanil funktsiooninupp „Seaded“.

Aktiveerimine

2. Kerige menüüs alla ja valige
„ŠKODA Connect (veebiteenused)“.

Toiming lõpetatud

3. Valige „Registreerimine”.

6

4. Sisestage klaviatuurilt
registreerimiskood ja vajutage „OK”.

5. O
 odake, kuni teabe- ja meelelahutussüsteem on teie registreeringu
kinnitanud. See võib võtta mõne
minuti.

6.Liikuge tagasi portaali Connect ja
klõpsake „Värskenda“, et kontrollida,
kas sõiduki määrang on õige.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Registreerimine › Samm-sammult

Kasutajakonto loomine

Registreerimine

Aktiveerimine

Toiming lõpetatud

Kui olete uus kasutaja, siis palutakse teil valida eelistatud
teenindus. Kui otsustate selle hetkel valimata jätta,
suunatakse teid ümber armatuurlaua juurde.
Nupu „Vali” vajutamisele järgnevat teeninduse valikut
selgitatakse samm-sammult selle dokumendi järgmisel lehel.
Pärast eelistatud teeninduse valimist peab aktiveeritud
olema ka funktsioon „Hooldusaja planeerimine“.

Kui eelistatud teenindust ei ole valitud,
ei pruugi mõned teenused korralikult töötada.

Kasutajaliidesed

Portaal Connect

› Eelistatud teeninduse valik
Kasutajaliidesed

1.

1.
2.

3.
5

5.
6.

1. Trükkige sisse asukoht, kust soovite leida teenindust, või
edasimüüja-firma nimi ja klõpsake otsingunupul.

4. Nüüd näete valitud teeninduse kohta märksa
üksikasjalikumat teavet.

2. Näidatakse teie sisestusele vastavaid tulemusi.

5. Valige suhtluskanal teenindusega
sidepidamiseks.

 ksikasjade kuvamiseks klõpsake väikesel noolel ja
Ü
kinnitage oma valik, klõpsates „Vali edasimüüja“.

6. Kinnitage oma valikut, klõpsates „Salvesta“.

Portaal Connect

› Eelistatud teeninduse valik
Kasutajaliidesed
1.

2.

1. Kokkuvõtlikule teabele oma eelistatud teeninduse kohta
pääsete ligi, kui klõpsate menüüs ülal paremal „PARTNER”
peale.
2. Nupp eelistatud teeninduse muutmiseks.
3. Nupp eelistatud teeninduse kustutamiseks.

3.

Portaal Connect

› Armatuurlaud
2.

1.

3.

4.

Kasutajaliidesed

5.
1.

6.

7.

8.

8.

8.

8.

1. M
 inu sõidukid – juurdepääs teie garaažile (kontoga seotud
sõidukite loend). Teil on võimalik sõidukite vahel ümber
lülitada ja lisada uusi.
2. PARTNER – kuvage teavet või muutke oma eelistatud
teenindust.
3. K ASUTAJA PROFIIL – kuvage ja redigeerige isiklikku
teavet, sh isiklikke seadeid.
4. ABI – abi kuvamiseks teenuste ja liidestega kohta.
5. Väljalogimisnupp.
6. Märguande seaded – seadke eelistatud kanal märguannete jaoks.
7. Navigeerimine teenuste vahel.
8. Teenuste loend. Juurdepääs teenuse konfiguratsioonile.

Portaal Connect

› Armatuurlaud › Märguanne
Kasutajaliidesed

2.
1.

1. Seadevariantide nägemiseks klõpsake Seadete nupul.
2. Märkige linnuke suhtluskanalisse, mille kaudu soovite
saada teavitusi.

Portaal Connect

› Põhitoimingud
Kasutajaliidesed

2.

4.

1.

5.
6.

3.

1. Nupp sõiduki nime muutmiseks (pliiatsi sümbol).

Kui klõpsate kolmel punktil iga paani ülemises servas, siis

2. Kui klõpsate ŠKODA logol, suunatakse teid ümber

kuvatakse järgmisi nuppe koos valikutega.

teie lemmiksõiduki armatuurlaua juurde (seadke

4. Nupp teenuse märkimiseks lemmikuna.

lemmik Kasutaja profiilis Garaaži alt).

5. Lehekülje värskendusnupp.

3. Ümberlülitamine oma kontoga seotud sõidukite vahel
on võimalik, kui klõpsate noolele.

6. Selle teenuse abinupp.

Portaal Connect

› Kasutaja profiil
Kasutajaliidesed

1.
1. Juurdepääs kasutaja profiilile.
Kuvatakse ülevaadet isikuandmetest.
2. Nupp isikuandmete muutmiseks.

2.

Portaal Connect

› Kasutaja profiil
Kasutajaliidesed
1. Valige seadevariantide nägemiseks „Seaded”.
2. Parooli vahetamiseks klõpsake noolel.
3. E-posti aadressi vahetamiseks klõpsake noolel.
4. Oma konto kustutamiseks klõpsake noolel.
2.
3.
4.

Portaal Connect

› Kasutaja profiil
Kasutajaliidesed
1. Oma kontoga seotud sõidukite kohta teabe nägemiseks
klõpsake „Garaaži” peal.
2. Klõpsake sõiduki garaažist eemaldamiseks „Kustuta“
peal (prügikorvi sümbol).

1.

3. Nupp teie teenusepaketi pikendamiseks.
Kui teie tellimus on värske, siis see muutub roheliseks.
4. Nupp sõiduki märkimiseks lemmikuna.

2.

4.
3.

Connecti rakendus

› Põhiline

Connecti rakendus on nutitelefonide rakendus, mida kasutatakse kaugjuurdepääsu konfigureerimiseks ja juhtimiseks ning teiste
tarvilike Connecti teenuste puhul. Connecti rakenduse funktsioonid on (osaliselt) saadaval ka nutikelladele.
Selle rakenduse kasutamiseks nutitelefonil peavad olema täidetud järgmised eeldused.
Kasutaja on registreerunud portaalis Connect.
Rakendust saab tasuta alla laadida ja paigaldada järgmistest kohtadest.
Apple Store (iOS)
Google Play (Android)
Operatsioonisüsteemi ühilduvus
Apple iOS 9 või uuem
Google Android 4.4.2 või uuem

Toetatud nutikellad
Apple Watch
Android Wear
Samsung Gear

Nutitelefoni rakendust ei ole võimalik kasutada portaaliga Connect seotud toimingute tegemiseks, nt kontode loomine,
kasutaja andmete värskendamine, sõidukite lisamine jne.

Kasutajaliidesed

Connecti rakendus

› Aktiveerimine
Kasutajaliidesed

2.

1.

1. Avage Connecti rakendus
ja sisestage samad sisselogimisandmed, nagu
logides portaali Connect,
ning kinnitage need,
vajutades nupule
Sisselogimine”.

2. Vajaliku sõiduki valimiseks
klõpsake loendil. Kui kliendil
on registreeritud vaid üks
ühenduvusega sõiduk, siis
loendit ei kuvata.

Nautige oma rakendust.

Veebiteenused

Care Connect teenused
Hädaabikõne
Hooldus- ja rikketugi
Kaugjuurdepääs
Veebipõhine teabe- ja
meelelahutusteenus

Teenuste loend
Hädaabikõne

Hooldus- ja rikketugi

Veebiteenused

Automaatne
õnnetuse
märguanne

Hooldusaja
planeerimine

Tehniline
rike

Sõiduki
seisukorra
raport

Teabekõne

Kaugjuurdepääs

Veebipõhine teabe- ja
meelelahutusteenus

Teenuse taristu

Signaal
ja vilgutus

Sõiduandmed

Kiiruseteatis

Sõiduki olek

Parkimiskoht

Piirkonnateatis

Veebipõhine
signalisatsioon

Google
EarthTM

Veebipõhine
huviväärsuste
otsing (tekst)

Veebipõhine
marsruudi
import

Parkimine

Veebipõhine
kaardi
uuendamine

Veebipõhine
sihtkoha
import

Minu huviväärsused

Ilm

Veebipõhine
huviväärsuste
otsing (hääl)

Veebipõhine
liiklusteave

Tanklad

Uudised

Teenuse taristu

Teenuse taristu

Hädaabikõne
Õnnetuse korral luuakse ühendus automaatselt niipea,
kui andur (turvapadja või rihmapingutite oma) annab
märku suuremast õnnetusest. Klient saab ka vajutada
kolmenupulise mooduli nuppu ja kutsuda päästeteenistuse kohale manuaalselt. Edastatakse andmed
asukoha, liikumissuuna, reisijate arvu ja õnnetuse raskusastme kohta.
Luuakse toetav häälkõne kliendiga kuni päästeteenistuse saabumiseni.
Klient saab teada anda ka õnnetustest, milles ta ise ei osalenud.

SOS-nupp on
katusemoodulis.

Kasu kliendile
Klient võib olla kindel, et ta saab hädaolukorras igal ajal
kutsuda abi.
Tõsise õnnetuse korral edastatakse automaatne hädaabikõne.
Klienti abistatakse häälühenduse kaudu kuni päästeteenistuse saabumiseni.
Hädaabikõne keskus pakub hädaabiteenuseid, tuginedes
kõige olulisemale teabele.
Klient saab kiiresti ja lihtsalt anda teada ka õnnetustest,
milles ta ise ei osalenud.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Kantakse üle asukoht
ja sõidukiandmed.

Toetatud keelte kättesaadavus võib riigiti erineda.
EL-i määruse 2015/758 kohaselt tuleb uued registreeritud
ja alates 1. aprillist 2018 müüki lubatud sõidukid varustada
automaatse hädaabikõne süsteemiga, mis valib üldkehtiva
hädaabinumbri 112. Enne seda kuupäeva müüki lubatud
sõidukite puhul pakub teenust privaatselt Bosch, kellel on
selleks 10-aastane litsents. Pärast selle perioodi möödumist
suunatakse kõne 112-le.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Lühikirjeldus

Automaatne õnnetuse märguanne
Kergema õnnetuse korral pakutakse kliendile võimalust saata oma asukoht ja sõidukiandmed teeäärse
abi kõnekeskusse või hädaabikõne keskusse ning konsulteerida mõne sealse töötajaga. Klient ja kõnekeskuse töötaja saavad seejärel kokku leppida edasiste sammude osas.

Tehnilise abi kõne
Tehnilise abi kõne sõidukis nupuvajutusega. Sõiduk saadab asukoha ja sõidukiandmed teeäärse abi
kõnekeskusse ja loob häälkõne. Sõidukiandmete saatmise järel saab klient vajaliku abi niipea kui võimalik.

Teabekõne
Probleemide korral ŠKODA Connecti teenustega või toote kohta küsimuste tekkimisel saab klient
alustada kõnet, vajutades kolmenupulise mooduli nupul. Seejärel luuakse häälkõne Autoabi kõnekeskusega.

Hooldusaja planeerimine
Sõiduk teatab serverile, et on vaja hooldust. Andmed edastatakse kliendi eelistatud teenindusele.
Eelistatud teenindus peab võtma kliendiga selles osas ennetavalt ühendust.

Sõiduki seisukorra raport
Sõiduk saadab teabe sõiduki seisukorra kohta (valitud hoiatusteated, mida kuvatakse näidikupaneelil,
või teenuse osutamise nõue) serverile kas korrapäraste ajavahemike tagant või päringu peale. Sõiduki
hetkeolekut saab kuvada ja/või arhiveerida portaalis Connect.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Automaatne õnnetuse märguanne

Kui sõiduki kokkupõrkeandurid tuvastavad õnnetuse, mis
ei ole piisavalt ränk turvapadja avanemiseks, pakutakse
kliendile teabe- ja meelelahutuskeskuse ekraanil võimalust edastada oma asukoht ja sõidukiandmed Teeäärse
abi kõnekeskusele ning samal ajal võtta häälkõne. Kõnekeskuse töötaja ja klient lepivad seejärel kokku edasiste sammude
osas ja võtavad sobivad meetmed. Kui õnnetusse sattunud sõidukiga
saab siiski ohutult liigelda, siis pakutakse kliendile võimalust lasta oma
sõidukit parandada ŠKODA teeninduses. Kui sõiduk ei käivitu, saab selle
kliendi soovil pukseerida lähimasse ŠKODA teenindusse. Kui õnnetus
on arvatust raskem, siis saab hädaabiteenuse algatada otse siit.

Asukoht ja
sõidukiandmed
kantakse üle.

Kasu kliendile
Liiklusõnnetuse korral saab klient ŠKODA-lt professionaalset abi.
GPS asukoht ja sõidukiandmed tõstavad pakutava abi
kvaliteeti kõnekeskuses ning näost-näkku suhtlemisel
kliendiga.
Kui sõiduk ei ole enam sõidukõlblik, võib selle kliendi soovil
pukseerida lähimasse ŠKODA teenindusse.
Kui sõiduk on endiselt sõidukõlblik, siis pakutakse kliendile
võimalust lasta oma sõidukit parandada ŠKODA
teeninduses.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Juht on ühendatud teeäärse abi kõnekeskusega. Kui õnnetus on algselt
arvatust tõsisem, saab võtta hädaabikõne otse selle funktsiooni kaudu.

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus/
edasimüüja

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Tehnilise abi kõne

Tehnilise rikke korral saab klient alustada tehnilise abi
kõnet, vajutades kolmenupulise mooduli nupul. Kui klient
seda teeb, siis edastatakse sõiduki seisukorra- ja diagnostikaandmed ning luuakse häälkõne Teeäärse abi
kõnekeskusega. Kõnekeskuse töötaja võtab selle info
vastu, et aidata leida rikke põhjus ja vajadusel aktiveerida puksiirabi
teenus esimesel võimalusel.

Tehnilise abi
kõne nupp on
katusemoodulis.

Kasu kliendile
Sõiduki- ja asukohaandmete edastamisel on kõne üksikasjalikum, võimaldades kliendile kiiremat ja täpsemat abi
probleemi lahendamisel.
Tänu tegevussoovitustele, mida telefonits pakub teeäärse
abi kõnekeskuse töötaja, saab kliendi probleemi lahendada
kiiremini ja täpsemalt.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Olenevalt rikke või tõrke tüübist võib kõnekeskuse töötaja aidata lahendada probleemi
kohapeal või kindlustada puksiirabi teenuse
tellimise.

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus/
edasimüüja

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Teabekõne

Probleemide korral ŠKODA Connecti teenustega või toote
kohta küsimuste tekkimisel saab klient alustada teabekõnet, vajutades kolmenupulise mooduli nupul. Seejärel
luuakse häälkõne ŠKODA maaletooja Autoabi kõnekeskusega.

Kasu kliendile
Teabekõne võib võtta otse sõidukist, puudutades lihtsalt teabekõne nuppu.
Selleks ei ole vaja mingeid lisatööriistu ja seda saab teha
sõitmise ajal.
Lihtne viis, kuidas klient saab ŠKODA tooteteavet ja
ŠKODA Connecti teenuste tuge.

Teabekõne nupp on
katusemoodulis.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Märkus
Teabekõne ei ole vastuvõtuteenus!

Nutikell

Kõnekeskus

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Hooldusaja planeerimine

Sõiduk raporteerib tagaserverile nõutud teenusevajaduse
kohta (näiteks lõppev hooldus- ja õlivahetusvälp).
Andmed edastatakse kliendi eelistatud teenindusele.
Seejärel saab teenindus kliendiga ennetavalt ühendust
võtta ja määrata kokkusaamise.

Kasu kliendile
Kui sõiduk annab märku hooldusvajadusest, saab klient
eelistatud suhtluskanali kaudu ennetavalt ühendust võtta
eelistatud teenindusega.
Sõidukiandmed on automaatselt edastatud.
Klient saab kiiresti ja mugavalt määrata kohtumise
töökojas.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Edasimüüja

Veebiteenused

Care Connect teenused
Aktiveerimine

› Hooldus- ja rikketugi › Hooldusaja planeerimine › Portaal Connect ›
Veebiteenused

2.
1. Leidke Hooldusaja planeerimise funktsioon armatuurlaualt
Hooldus- ja rikketoe alt.
2. Kuvatakse teie eelistatud teeninduse asukoht. Klõpsake
nupul „Aktiveeri“. Kuvatakse märguande hüpikaken.
Teenus aktiveeritakse siis, kui tingimused on kinnitatud.

3. Kui te ei valinud eelistatud teenindust registreerimisel,
klõpsake nupule „Vali“ ja valige neist üks välja (toimingut
kirjeldatakse peatükis Kasutajaliidesed).

See teenus ei tööta, kui teenindust ei ole valitud.

Care Connect teenused

› Inaktiveerimine

› Hooldus- ja rikketugi › Hooldusaja planeerimine › Portaal Connect
Veebiteenused

1.

4.
2.

3.

1. Klõpsake lehe ülemisel ribal „KASUTAJA PROFIILi” peal.
2. Klõpsake „Garaaaži” peal.
3.Klõpsake „Inaktiveerige hooldusaja planeerimise“ peal.

4.Kinnitage oma valik hüpikaknas. Pärast „OK” vajutamist on
teenus inaktiveeritud.

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Sõiduki seisukorra raport

Sõiduk saadab värskendatud andmed sõiduki seisukorra
kohta (sh läbisõit, valitud hoiatusteated, mida kuvatakse
näidikupaneelil, või teenuse osutamise nõue) tagaserverile. Klient saab seejärel sõiduki hetkeseisukorra
kuvada ja arhiveerida portaalis Connect. Nii saab klient
ülevaate oma sõiduki seisukorrast. Sõiduki seisukorraraporti saab
automatiseerida, st et andmed saadetakse sõidukilt korrapäraste ajavõi läbisõiduvahemike tagant.

Kasu kliendile
Klient saab ülevaate oma sõiduki seisukorrast.
Klient saab sõiduki kohta käivad hetkehoiatused või
teenuse osutamise nõuded arhiveerida läbi sõiduki seisukorra raporti portaalis ŠKODA Connect.
Sõiduki seisukorra raporti saab sõiduk saata automaatselt
(näiteks korrapäraste aja- või läbisõiduvahemike tagant või
kliendi soovil).

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Märkus
Ühes kuus saab luua kuni viis raportit.
Saadaval on ainult valitud märgutuled.

Nutikell

Kõnekeskus

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Sõiduki seisukorra raport › Portaal Connect
Veebiteenused

5.

8.

4.

4.

6.

7.

3.

2.
1.Leidke Sõiduki seisukorra raporti funktsioon
armatuurlaualt Hooldus- ja rikketoe alt.
2.Viimase raporti olekut kuvatakse armatuurlaual.
Üksikasjade nägemiseks klõpsake ribal või nupul.
3.Kui eelnevalt ei loodud ühtki raportit, klõpsake andmete
kogumiseks „Uue raporti päringul“.

4.Kuvatakse eelnevalt vastu võetud raportite loend.
Üksikasjade nägemiseks klõpsake soovitud objektil.
5.Teabe nägemiseks märgutulede kohta klõpsake sümbolil.
6.Nupp valitud raporti kustutamiseks.
7.Nupp valitud raporti allalaadimiseks PDF-vormingus.
8. Nupp uue raporti manuaalseks päringuks.

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Sõiduki seisukorra raport › Portaal Connect
Veebiteenused

9.

10.

11.

9. Et reguleerida seisukorra raportite vastuvõtmine korrapäraseks, klõpsake „Seadetel”.
10.Võimalik on valida vahemikud aja või läbisõidu alusel.
Valikute kuvamiseks klõpsake igal objektil (nt iga 1000 km
tagant, iga 2000 km tagant jne).
11.Pärast soovitud vahemike valimist klõpsake nupul
„Salvesta“.

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Taristu

		
		
Teenus
Auto/klient

Tagasüsteem

Hädaabikõne keskus/
Edasimüüja/
Teeäärse abi
kõnekeskus (ROA)
Maaletooja

Hädaabikõne
Ränk õnnetus
(automaatselt)

Vajutamine
hädaabinupule

Kirjeldus:

Automaatne õnnetuse
Märguanne
Kerge õnnetus

Turvapadja
juhtseade

1

OCU2

2 Andmeülekanne + telefonikõne

 urvapadja juhtseade hindab õnnetust ja saadab teabe OCU2-plokile. Kui OCU2-plokk hindab, et olukord on tõsine (turvapadjad avanesid), luuakse automaatselt
T
telefoniühendus hädaabikõne keskusega. Häälkõnet saab alustada ka, kui vajutada käsitsi nupule kolmenupulisel moodulil. Telefonikõnega paralleelselt saadab
OCU2-plokk andmeraporti valitud numbrile.

Sõidukiandmete ülekanne
Turvapadja
juhtseade

1

OCU2

3 Andmeülekanne, telefoninr päring
4 Telefoninumber
2

HPST

ROA valimine MIB-is

Turvapadja
juhtseade

1

OCU2

5 Telefonikõne

Telefonikõne
(vajadusel)

3 Andmeülekanne + telefonikõne
2

Hädaabikõne valimine MIB-is

Kirjeldus:	
OCU2 kasutab kerge õnnetuse hindamiseks turvapadja juhtseadmelt saadud teavet ning kasutab teabe- ja meelelahutuskeskuse ekraani, et saata kliendile

märguanne valiku kohta luua ühendus kas teeäärse abi kõnekeskusega või hädaabikõne keskusega. Kui klient kinnitab märguande ja valib teeäärse abi, saadab
OCU2 sõidukiandmed MBB-le, mis saadab vastava teeäärse abi telefoninumbri tagasi sõidukile, ja juhtseade alustab häälkõnet. Kõnekeskuse töötaja saab
sobiva lahenduse leidmiseks kasutada HPST andmeid.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Taristu

		
		
Teenus
Auto/klient
Tehnilise abi kõne
Vajutamine tehnilise abi

Tagasüsteem

Hädaabikõne keskus/
Edasimüüja/
Teeäärse abi
Maaletooja
kõnekeskus (ROA)

Sõidukiandmete ülekanne

kõne nupule

1

OCU2

2 Telefoninumbri päring
3 Telefoninumber
HPST

4 Telefonikõne

Kirjeldus:	
Kolmenupulise mooduli nupule käsitsi vajutamisel saadetakse teave juhtseadmele OCU2, mis saadab sõidukiandmed MBB serverile. MBB saadab vastava

teeäärse abi telefoninumbri tagasi sõidukile ja juhtseade alustab häälkõnet. Kõnekeskuse töötaja kutsub välja sõidukiteabe (vastavalt telefoninumbrile või VINile), mis enne saadeti HPST kaudu MBB-le. Kasutades HPST-d, kindlaks tehtud andmeid ja kõnet kliendiga, saab probleemi tuvastada ja anda soovitused sobiva
lahenduse jaoks.

Teabekõne
Vajutamine
teabekõne nupule

1

OCU2

2 Telefoninumbri päring
3 Telefoninumber
4 Telefonikõne

Kirjeldus:

 olmenupulise mooduli nupule käsitsi vajutamisel saadetakse teave juhtseadmele OCU2, mis laseb MBB-l saata vastava Autoabi kõnekeskuse telefoninumbri,
K
ning alustab häälkõnet. Teabekõne puhul sõidukiandmeid ei edastata.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Hooldus- ja rikketugi › Taristu

		
		
Teenus
Auto/klient
Hooldusaja planeerimine
Service Leads saadetakse
eelistatud teenindusse
enne märguannet
näidikupaneelil

Tagasüsteem

Hädaabikõne keskus/
Edasimüüja/
Teeäärse abi
kõnekeskus (ROA)
Maaletooja

1 Preferred Service Partner selection

Portaal Connect

3 Service Leads
OCU2

Service
Lead
Inbox

2 Andmeülekanne

4 Portaal Connect / meil

Kirjeldus:	
Juhtseade OCU2 saadab teabe seoses saabuvate hoolduste ja õlivahetustega MBB serverile. Andmed kliendi ŠKODA Connecti portaalis määratud eelistatud

teeninduse jaoks on saadaval Service Lead Inboxis. Teenindus võtab kliendiga ennetavalt ühendust. Kliendiga võetakse ühendust tema poolt eelnevalt valitud
viisil (telefoni/meili teel). Service Lead Inbox sisaldab kliendiandmeid ja OCU2-plokist pärinevat lisateavet (näiteks VIN, läbisõit, hoolduse põhiandmed jne.)

Sõiduki seisukorra raport
 Korrapäraselt
Kliendi soovil.

1 Sõiduki seisukorra raport

Portaal Connect

OCU2

2 Päring MBB-lt

Loodud raportid on
tugieesmärgil saadaval.

Service
Portlet

3 Tulemused

Portaal
Connect

Kirjeldus:

meil

4 Tulemused

 lient sisestab sõiduki seisukorra raporti päringu ŠKODA Connecti portaali kaudu. See ühendub siis MBB-liidesega, mis edastab päringu juhtseadmele OCU2.
K
OCU2 teeb sõiduki seisukorra kontrolli ja tagab diagnostikatulemuste salvestamise MBB-sse. Tulemuse kliendi jaoks nähtavale tulek portaalis võtab mõne
minuti aega. Kui diagnostika toimub korrapäraste ajavahemike tagant, saab klient samuti infomeili. Sõiduki kliendi poolt loodud seisukorraraportid on saadaval
Service Portletis, et saaks nende põhjal abi leida.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Lühikirjeldus

Sõiduandmed

Veebipõhine signalisatsioon

Klient võib välja kutsuda sõiduki värskeimad
kasutusandmed (nt keskmine kütusekulu või
läbitud vahemaa).

Signalisatsiooni on edasi arendatud aktiivse
kliendimärguandega – meili ja/või nutitelefoni
teel saadetavate hüpikteadetega.

Sõiduki olek

Signaal ja vilgutus

Klient võib välja kutsuda eri sõidukiandmed.
Sealhulgas läbisõit, hooldusinfo, läbisõit,
kütusetase, uste ja akende lukustuse olek.

Piirkonnateatis

Sõiduki omanik saab seada kuni kümme piirkonda
ja need on kas sundpiirkonnad, millest sõiduk
ei tohi lahkuda, või keelupiirkonnad, millesse
sõiduk ei tohi siseneda. Kui tuvastatakse sõiduki
liikumine väljaspool neid piirkondi, saadetakse
omanikule märguanne.

Kiiruseteatis
Sõiduki omanik saab seada kiiruspiirangu
fikseeritud reeglite põhjal (ühekordne, korduv).
Kui sõiduk ületab kiirust, antakse sõiduki
omanikule sellest teada.

Parkimiskoht
Kui reis on lõppenud, saadab sõiduk oma
asukohaandmed serverile. Pärast portaali
Connect või Connecti rakenduse kasutamist
andmepäringuks leiab klient oma pargitud
sõiduki lihtsa vaevaga üles.

Sõiduki omanik saab kaugjuhtida oma sõiduki
ohutulesid ja anda signaali Connecti rakenduse
kaudu.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduandmed

Reisi lõppedes saadetakse teave reisi kohta tagaserverile.
Klient saab oma isiklikke sõiduandmeid kuvada portaali
Connect või Connecti rakenduse kaudu ning näha ülevaadet kõigist oma reisidest. Klient saab jälgida sõiduki
kasutusandmeid, nt keskmine kütusekulu, keskmine
kiirus, läbitud vahemaa ja reisi kestus.

Kasu kliendile
Klient saab kuvada oma isiklikke sõiduandmeid ning näha
ülevaadet kõigist oma sõitudest.
Klient saab mugavalt vastu võtta sõiduki kasutusandmeid
isegi siis, kui ta ei ole parajasti sõidukis.
Andmeid värskendatakse iga reisi järel.
Kliendil on võimalik kütusekulu optimeerimiseks kohandada oma sõidustiili.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduandmed › Portaal Connect
Veebiteenused

5.

4.

1.

2.

3. Saate sirvida üksikasjalikke sõiduandmeid kindla päeva või
pikema ajaloo kohta.

1.  Leidke Sõiduandmete funktsioon armatuurlaualt Kaugjuurdepääsu alt.

4.Valige kalendris kuupäeva klõpsates soovitud päev.

2.Oma sõiduandmete üksikasjade nägemiseks klõpsake ribal
või nupul.

5. Paremal pool kuvatakse sõiduandmed.
Kerige pikema perioodi andmete nägemiseks alla.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduandmed › Portaal Connect
Veebiteenused

6.
9.

7.

8.

6. Sõiduandmete ajaloo eksportimiseks või kustutamiseks
valitud kriteeriumide (ajavahemik / kõik andmed / alates
tankimisest) alusel klõpsake „Sõiduandmete halduse” peal.
7. Nupp valitud sõiduandmete kustutamiseks.
8.Nupp valitud sõiduandmete allalaadimiseks.

9. Sõiduandmete ülevaadet teie viimasest reisist kuvatakse
armatuurlaual.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduandmed › Connecti rakendus
Veebiteenused
2.

4.
1.

4.
3.

1. Klõpsake menüüs valikule
„Sõiduk”.

2. Klõpsake sakile
„Sõiduandmed“.
3. N
 äete viimaste reiside
andmeid tulpdiagrammina.
Et vahetada eri reiside
vahel, valige teise reisi
tulp või libistage sõrmega
vasakule või paremale.

4. Klõpsake noolele ekraani
keskel, et seada kuvatav
ajaperiood ja ühik.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduki olek

Klient saab portaali Connect või Connecti rakenduse
kaudu igal ajal ja igalt poolt välja kutsuda kõik sõiduki
olekuandmed. Kasutajal säilib alati ülevaade hetketeabest nagu läbisõit, kütusetase, sõiduulatus ja aeg
järgmise hoolduseni. Autoomanik saab kontrollida ka
lukustusolekut ning akende ja parkimistulede olekut.

Kasu kliendile
Sõidukiomanik või tema kaudu volitatud isik saab igal ajal ja
igalt poolt vastu võtta kõik sõiduki olekuga seotud andmed.
Kasutajal säilib alati ülevaade hetketeabest nagu sõiduulatus ja aeg järgmise ülevaatuseni.
Klient saab lukustuse ja tulede olekut igal ajal ja igalt poolt
vaadata Connecti rakenduse või portaali Connect kaudu.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduki olek › Portaal Connect
Veebiteenused

5.

4.
6.

2.

3.Kuvatakse sõiduki olek.
2.
1.Leidke Sõiduki oleku funktsioon armatuurlaualt Kaugjuurdepääsu alt.
2.Põhiülevaadet näete armatuurlaualt. Üksikasjade
nägemiseks klõpsake ribal või „Vaadake lisaks” nupul.

4.Punased alad pildil viitavad avatud ustele või akendele.
5. Pildilt on näha ka seda, kas tuled on sees või väljas.
6.Kuvatakse teavet kütuseoleku ja hooldusülevaatuse
kohta.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduki olek › Connecti rakendus › Olek
Veebiteenused
2.

3.

1.

1. Klõpsake menüüs valikule
„Sõiduk”.

2. Et pääseda sakile „Olek”,
libistage sõrmega ülemisel
ribal vasakule.
3. Kütusetase koos infoga
kütusevahemiku, läbisõidu
ja järgmise hoolduseni
jäänud aja kohta.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Sõiduki olek › Connecti rakendus › Uksed ja tuled
Veebiteenused
2.
3.

3.

1.

1. Klõpsake menüüs valikule
„Sõiduk”.

2. Klõpsake sakile „Uksed ja
tuled“
.

3. Luku sümbol ülal näitab,
kas auto on lukustatud või
mitte. Kui uksed on avatud,
siis auto pildilt näeb,
millised.
4. Süttinud esi- või tagatuled
viitavad sellele, et parkimisvõi küljetuled on sees.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Piirkonnateatis

Klient saab jälgida, kas sõidukit on kasutatud selleks
määratud piirkonnas või on sõiduk sisenenud keelualasse.
Kui tuvastatakse sõiduki liikumine väljaspool neid piirkondi, saadetakse omanikule märguanne. Portaalis
Connect saab sõiduki omanik seada kuni kümme
piirkonda ja aktiivsusaega. Aktiveerimise saab igal ajal Connecti
rakendust kasutades välja kutsuda ning kehtivusaja saab seada
ühekordse või korduvana.

Kasu kliendile
Sõiduki väärkasutuse korral informeeritakse klienti sellest
valitud kanali (meil ja/või nutitelefoni hüpikteade) kaudu.
Aktiveerimisolekule pääseb igal ajal ligi ja seda saab igal
ajal muuta portaali Connect või Connecti rakenduse
kaudu.
Kehtivusaega saab valikuliselt seada ühe korra või
korduvalt.

Kasutajaliides
Ainult teavitus

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Märguandeid saab konfigureerida vaid portaali Connect
kaudu.
 Seada saab kuni kümme kiiruspiirangut, korraga saab
neist aktiveerida vaid nelja.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Piirkonnateatis › Portaal Connect
Veebiteenused

3.
4.
5.
6.
7.
1.
8.

2.

1. Leidke Piirkonnateatise funktsioon armatuurlaualt
Kaugjuurdepääsu alt ja klõpsake ribal sisendmaski
kuvamiseks.
2. Kui eelnevalt ei ole ühtki piirkonda seatud, klõpsake „Looge
piirkond“ peal. Muul juhul kuvatakse piirkondade loend.

3. Nimetage märguanne.
4. Määrake asukoht, sisestades see käsitsi. Otsingutulemusi
genereeritakse automaatselt sel ajal, kui te trükite. Valige
soovitud tulemus. Nüüd kuvatakse kaarti.
5. Piirkond võib võtta kas ringi või nelinurga kuju.
6. Valige rohelist ja punast tüüpi piirkondade vahel.
Roheline – sõiduk ei tohi alast lahkuda;
Punane – sõiduk ei tohi alasse siseneda.
7. Ala suuruse kohandamiseks kasutage pluss- ja miinussümboleid.
8. Klõpsake nupul „Jätka”.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Piirkonnateatis › Portaal Connect
Veebiteenused
15.
12.

14.

11.

13.

10.
9. Valige aktiveerimise tüüp. Perioodilise ühekordse
aktiveerimise jaoks valige ka kuupäev ja kellaaeg.
10. Klõpsake nupule „Salvesta”. Teid suunatakse ümber
loodud piirkonnateatiste ülevaatesse.

11. Klõpsake nupul „Aktiveeri“. Kuvatakse märguande
hüpikaken. Kinnitage aktiveerimistoimingu lõpetamiseks.
Nupurida vahetub nüüd „Inaktiveeri“ peale.
12. Kui soovite lisada uue piirangu, klõpsake „Lisa piirkond“
peal ja korrake seadmistoimingut.
13. Piirkonnateatise redigeerimisnupp (pliiatsi sümbol).
14.Nupp piirkonnateatise kustutamiseks.
15. Nupp saadud hoiatusteatiste kuvamiseks ja haldamiseks.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Piirkonnateatis › Portaal Connect
Veebiteenused

16. Vaade armatuurlaual on pärast piirkonnateatiste reguleerimist teistsugune. Nüüd saab märguandeid paani kaudu
lihtsalt juhtida ka siin.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Piirkonnateatis › Connecti rakendus
Veebiteenused
Kiiruse piirkonnateatised tuleb seada portaalis
Connect, et neid saaks rakenduse kaudu aktiveerida või inaktiveerida.

Seada saab kuni kümme eri piirkonda, korraga
saab neist aktiveerida vaid nelja.

1.

2.
3.

1. Klõpsake menüüs valikule
„Märguanded“”.

2. Kerige salvestatud piirkonnateatiste loendi nägemiseks
allapoole.
3. Nupul klõpsamine aktiveerib
või inaktiveerib märguande.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Kiiruseteatis

Sõiduki omanik saab seada kiiruspiirangu fikseeritud
reeglite põhjal (ühekordne, korduv). Niipea kui sõiduk
lubatud piirangu ületab, saadetakse märguanne meili
kaudu rakenduse märguandekeskuses. Kiiruspiirangu
olekut saab igal ajal välja kutsuda ja hallata portaalis
Connect või Connecti rakenduses. Klient saab ajaloole
igal ajal ligi portaalis Connect.

Kasu kliendile
Sõiduki väärkasutuse korral informeeritakse klienti sellest
valitud kanali (meil ja/või nutitelefoni hüpikteade) kaudu
ning ta saab tänu sellele võtta kohaseid meetmeid.
Kiiruspiirangu olekule pääseb igal ajal ligi ja seda saab
hallata portaalis Connect või Connecti rakenduses.
Klient pääseb ajaloole igal ajal ligi portaalis Connect.
Kehtivusaega saab valikuliselt seada ühe korra või
korduvalt.


Kasutajaliides
Ainult teavitus

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Märguannet saab konfigureerida vaid portaali Connect
kaudu.
Seada saab kuni kümme kiiruspiirangut, korraga saab
neist aktiveerida vaid nelja.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Kiiruseteatis › Portaal Connect
Veebiteenused

4.

5.

3.

1.

6.

2.

3. Kiiruspiirangu valimiseks liigutage liugurit.
4. Nimetage kiiruspiirang.

1. Leidke Kiiruseteatise funktsioon armatuurlaualt
Kaugjuurdepääsu alt ja klõpsake ribal sisendmaski
kuvamiseks.

5. Valige aktiveerimise tüüp. Perioodilise ühekordse
aktiveerimise jaoks valige ka kuupäev ja kellaaeg.

2. Kui eelnevalt ei ole ühtki piirangut seatud, klõpsake
„Stardi“ peal. Muul juhul kuvatakse kiiruspiirangute loend.

6. Klõpsake nupule „Salvesta“. Teid suunatakse ümber
loodud kiiruspiirangute ülevaatesse.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Kiiruseteatis › Portaal Connect
Veebiteenused
11.
9.

7.

10.

8.

7. K
 lõpsake nupul „Aktiveeri“. Kuvatakse märguande
hüpikaken. Kinnitage aktiveerimistoimingu lõpetamiseks.
Nupurida vahetub nüüd „Inaktiveeri“ peale.
8. Kui soovite lisada uue piirangu, klõpsake „Lisa piirang“
peal ja korrake seadmistoimingut.
9. Kiiruspiirangu redigeerimisnupp (pliiatsi sümbol).
10. Nupp kiiruspiirangu kustutamiseks.
11. Nupp saadud hoiatusteatiste kuvamiseks ja haldamiseks.

12.

12. V
 aade armatuurlaual on pärast kiiruspiirangute reguleerimist teistsugune. Märguandeid saab paani kaudu lihtsalt
juhtida.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Kiiruseteatis › Connecti rakendus
Veebiteenused

3.

3.
2.

4.

1.
4.

1.

1. Klõpsake menüüs „Märguannete” valiku peal,
et kuvada salvestatud
märguanded.

2. Nupu klõpsamine aktiveerib
või inaktiveerib märguande.

Kiiruseteatised tuleb seada portaalis Connect, et
neid saaks rakenduse kaudu aktiveerida või inaktiveerida.

3. Klõpsamine „Redigeeri”
valikul avab uue akna, mis
sisaldab ülevaadet.

4. Klõpsake soovitud objektil,
et muuta kiiruspiirangut,
kasutades liugurit.

Seada saab kuni kümme kiiruspiirangut, korraga
aktiveerida saab neist vaid kahte.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Parkimiskoht

Kui reis on lõppenud, saadab sõiduk oma asukohaandmed
tagaserverile. Pärast portaali Connect või Connecti
rakenduse kasutamist andmepäringuks saab klient oma
pargitud sõiduki GPS-jälitusega üles leida.

Kasu kliendile
Kliendile näidatakse kaardil selget sümbolit, nii et ta leiab
oma sõiduki suures parklas ja linnas kergesti üles.
Kuvatakse aadress ja kaugus sõidukini.
Klient saab oma sõidukit otsida kõikjalt (puudub piirang
ulatuse osas).


Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Andmeülekanne leiab aset alles siis, kui auto on pargitud
(puudub pidev asukohaseire).

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Parkimiskoht › Portaal Connect
Veebiteenused

4.

2.

3.

1. Leidke Parkimiskoha funktsioon armatuurlaualt Kaugjuurdepääsu alt.

3. Kaardil sisse- ja väljasuumimiseks kasutage pluss- või
miinussümbolit.

2. Kaardil on näha teie sõiduki viimase parkimiskoha aadress
ja asukoht. Kaardi nägemiseks kõrgema resolutsiooniga
klõpsake ribal.

4. Teid suunatakse ümber Google Mapsi, kui klõpsate
väikesel noolel.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Parkimiskoht › Connecti rakendus
Veebiteenused
2.

3.
1.

1. Klõpsake menüüs valikule
„Sõiduk”.

4.
4.

2. Libistage sõrmega ülemisel
ribal vasakule, et pääseda
sakile „Parkimiskoht”.

3. Roheline tähis kaardil
osutab sõiduki viimasele
parkimiskohale. Kaardi
all kuvatakse aadress ja
kaugus sõidukini.

4. Klõpsake nupule ekraanil
üleval paremal, et valida
kaardivaate tüüp.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Veebipõhine signalisatsioon

Kus klient ka ei viibiks, teavitatakse teda signalisatsiooni
käivitumisest, kui auto on võtmega lukustatud. Kui keegi
üritab autosse sisse murda, siis teavitatakse sõiduki
omanikku esimesel võimalusel veebiühenduse teel, mis
tähendab, et ta saab olukorra lahendamiseks kohe
tegutsema asuda.

Kasu kliendile
Kus klient ka ei viibiks, teavitatakse teda signalisatsiooni
aktiveerumisest meili või nutitelefoni hüpikteate teel ning
klient saab vastavalt sellele võtta tarvilikke meetmeid.
Teates võib olla märgitud käivitumise põhjus ja aeg.
Eelnevalt sisestatud signalisatsiooni teateid saab vaadata
portaalis Connect.
Veebipõhine signalisatsioon aktiveerub automaatselt auto
lukustamisel.


Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Märkus
See funktsioon töötab vaid siis, kui sõidukile on
paigaldatud signalisatsioon.

Kõnekeskus

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Veebipõhine signalisatsioon › Portaal Connect
Veebiteenused

3.
4.
3.Ajalugu saate sirvida ja kustutada siin.
4. Ajaloo kustutusnupp.
2.

5.
2.

1. L
 eidke Signalisatsiooni funktsioon armatuurlaualt
Kaugjuurdepääsu alt.
2. K
 lõpsake ribal või nupul, et näha häirete ajalugu ja
häirepõhjuseid.

5.Signalisatsiooni käivitumisel muutub pilt armatuurlaual.
Siin näete viimase aktiveerimise kuupäeva ja kellaaega.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Signaal ja vilgutus

Sõiduki omanik saab kaugjuhtida oma sõiduki ohutulesid
ja anda signaali, kasutades neid märguandeid oma
sõiduki hõlpsamaks leidmiseks. Kuvatakse vilkumise
hetkeolekut.

Kasu kliendile
Klient saab oma sõiduki suures parklas hõlpsamini üles
leida, kui käivitab Connecti rakenduses helisignaali ja/või
ohutulede vilkumise.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
See funktsioon töötab raadiuses 500 meetrit sõidukist
ning seda saab käivitada ja lõpetada vaid Connecti
rakendusest.
Järgige liikluseeskirja, kuna helisignaali võib kasutada
ainult ohuolukordades või hoiatamise eesmärgil.

Veebiteenused

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Signaal ja vilgutus › Connecti rakendus
Veebiteenused
2.

1.

4.
3.
1. Klõpsake menüüs „Sõiduki”
valiku peal.

2. Libistage sõrmega ülemisel
ribal vasakule, et pääseda
sakile „Parkimiskoht”.
3. Klõpsake nupul, et aktiveerida
„Signaali ja vilgutuse”
funktsioon.
4. Klõpsake nupul, et aktiveerida
ainult „Vilgutuse” funktsioon.

Care Connect teenused

› Kaugjuurdepääs › Taristu
Veebiteenused

1

Klient

Portaal
Connect

Mobiilirakendus/
teatised

Meil

Konfiguratsioon & töö

2 Päring

Nutikell

OCU2

4

Tagasüsteem

3 Tulemused

Info kliendile

Kõik Kaugjuurdepääsu teenuste konfigureerimise ja tööga seotud toimingud, mida klient teeb portaali Connect või Connecti
rakenduse kaudu, edastatakse juhtseadmelt OCU2 läbi MBB serveri. Juhtseade OCU2 teostab üksikuid käsklusi ning kui teenus
seda nõuab, saadab teabe tagasi MBB-le, mis töötleb teavet ja saadab selle siis portaali või rakenduse kaudu tagasi kliendile.
Klient võib saada ka teavitusmeili või nutitelefoni hüpikteate.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Lühikirjeldus

*Google EarthTM

Veebipõhine marsruudi import

Navigatsiooni kuvatakse satelliitkaartide põhjal ning
see aitab orienteeruda tänu ümbritseva keskkonna
fotorealistlikule esitusele.

Portaalis Connect saab mugavalt seada marsruudid
kuni kümne sihtkohaga ning seejärel need hõlpsalt
navigatsioonisüsteemi importida.

*Veebipõhine kaardi uuendamine

Minu huviväärsused

Kaardivärskendusi auto navigatsioonisüsteemi jaoks
saab internetist lihtsalt alla laadida.

Klient saab oma huviväärsuste lemmikloendite
üleslaadimiseks ja nende navigatsioonisüsteemi
ülekandmiseks kasutada portaali Connect.

*Veebipõhine huviväärsuste otsing (hääljuhitav)

Tanklad

Kasutaja saab oma veebipõhiste huviväärsuste
otsingu päringu teha häälsisendiga ja seejärel valida
oma sihtkoha.

Lisaks navigeerimiseks vajalikele sihtkoha koordinaatidele on saadaval muu teave, näiteks hetke bensiinihinnad.

Veebipõhine huviväärsuste otsing (tekstjuhitav)

Parkimiskohad

Veebipõhine huviväärsuste otsing toimub sõidukist.

Lisaks navigeerimiseks vajalikele sihtkoha koordinaatidele on saadaval muu teave, näiteks momendil
vabad parkimiskohad.

Veebipõhine sihtkoha import

Ilm

Klient saab sihtkohtade valimiseks ja nende navigatsioonisüsteemi ülekandmiseks kasutada portaali
Connect.

Hetke ilmaandmeid kuvatakse navigatsioonisüsteemis, samuti nagu ilmaennustust ja sademete
radarit.

Veebipõhine liiklusteave

Uudised

Värskeim liiklusteave annab juhile täiusliku ülevaate
ja võimaldab marsruuti paindlikult kohandada.

Navigatsioonisüsteemis kuvatakse teateid teemadel,
mis on eelnevalt portaalis Connect märgitud.

1

*Ainult teabe- ja meelelahutussüsteemile Columbus.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Kaarti kuvatakse satelliitpiltide kujul pärast
internetist andmete vastuvõtmist. Klient näeb
enda ümbruskonda tänu realistlikule kujutamisele
täpselt. See aitab kliendil määrata oma asukoha
ka võõras ümbruses või siis lihtsalt uusi või
populaarseid kohti uurida.

› Google Earth

TM

Kasu kliendile
Realistlik kuva tänu Columbuse satelliitpiltidele.
Ümbrusest tehtud huvitavad aerofotod aitavad paljudes
olukordades orienteeruda ja võimaldavad kliendil lihtsa
vaevaga uusi lemmikkohti leida.
Kui Columbuse kõvakettal on puhverdatud marsruudi
kavandamiseks laaditud satelliitpildid, saab neid kasutada
ka ilma aktiivse andmesideühenduseta, mis pakub kaitset
lühiajaliste andmesideühenduse katkestuste korral.


Kasutajaliides
RADIO
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MEDIA

APP

PHONE

CAR

VOICE

MENU

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Ainult teabe- ja meelelahutussüsteemile Columbus.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Google Earth › Navigatsioonisüsteem
TM

Veebiteenused
3.

3.

2.
4.
1.

1. Vajutage seadmel nupule „NAV”,
seejärel klõpsake nuppu „Vaade“
ekraani allosas.

2. V
 alige alammenüüst „Google
EarthTM”.
3. Saate valida 2D ja 3D kaardivaate
vahel.

4. Vaade ekraanil liigub nüüd realistlikule
satelliitpildile.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine kaardi uuendamine

Kaardivärskendusi auto navigatsioonisüsteemi jaoks saab
internetist lihtsalt alla laadida – selleks ei ole enam tarvis
SD-kaarti ega edasimüüja abi. MIB teavitab klienti sellest,
kui palju on vaja kettaruumi. Klient saab siis loendist
valida soovitud värskendused. Valitud värskendused
saadetakse MIB-le allalaadimispaketti ja paigaldatakse. Värskendusi
pakutakse riigi või piirkonna põhjal.
Kui klient plaanib kasutada navigatsioonisüsteemi teise piirkonda
sõitmiseks, siis teda teavitatakse enne reisi algust kõigist värskendustest tema sihtkoha piirkonnas. Kui teele jäävad ka vahesihtkohad
teistes piirkondades, hõlmatakse teavitusse ka need piirkonnad.

Kasu kliendile
Ei ole tarvis SD-kaarti ega edasimüüja abi.
Värskendusi pakutakse riigi või piirkonna põhjal.
Puudub piirang värskenduste arvule, mida saab teabe- ja
meelelahutussüsteemi elutsükli ajal teha.
Jätkuvalt on võimalik navigeerimisandmeid värskendada
SD-kaardi abil.


Kasutajaliides

Kui süsteem ei suuda värskendust teha, kuvatakse vastav teavitus
teabe- ja meelelahutussüsteemis. Juba laaditud andmed ei lähe kaotsi,
kui värskenduse tegemisega jätkatakse kuue kuu jooksul.
ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Kui veebikaardi värskendus laadib alla rikutud andmed, saab vea
parandamiseks ja värskenduse lõpetamiseks kasutada SD-kaarti.

Märkus
Ainult teabe- ja meelelahutussüsteemile Columbus.
Andmepaketi värskenduse suurus piirkonna kohta on 4
kuni 450 MB. Kui ühte värskendusse on rühmitatud
mitu piirkonda, siis faili suurus võib olla 3 GB või
rohkemgi.
Veebikaardi värskenduse ajal peab olema tagatud
toimiv mobiilne ja GPS-vastuvõtt ning veebiühendus.
Soovitame soojalt andmete püsitariifi kehtestamist
mobiilsideteenuse pakkujaga, kuna vahetatakse suuri
andmepakette.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine kaardi uuendamine › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused
3.

2.

1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect”
funktsiooninuppu ekraanil.

2. V
 alige valikute menüüst „Laadi alla”.

3. Klõpsake noolel ülal paremal ja valige
alammenüüst „Kaardi värskendus“.

4.

3.

Kasutaja saab sõnumi allalaa
dimise õnnestumise kohta.
Protsessi värskendamiseks
tuleb süüde sisse ja välja lülitada.

4. Valige riik ja klõpsake kaardivärskenduse allalaadimise alustamiseks ja
paigaldamiseks „Laadi alla“.

Kui kavatsete kasutada navigatsioonisüsteemi teise piirkonda sõitmiseks, siis
teid teavitatakse kõigist värskendustest
teie sihtkoha piirkonnas hüpikmenüüga.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine huviväärsuste otsing (hääljuhitav)

Mugav otsingupäring huviväärsuste kohta tänu otsisõnade häälsisendile. See tähendab, et huviväärsuste
otsimiseks ei pea enam seisma jääma. Otsingutulemusi
kuvatakse navigatsioonisüsteemis selge loendi kujul.
Neid tulemusi saab siis üle kanda kui navigeerimise
sihtpunkti või väljakutsumisvarianti või siis salvestada. Huviväärsuste
häälotsing suurendab juhi turvalisust, kuna juht ei tarvitse teavet
käsitsi sisestada ning nii ei häirita juhtimist.

Kasu kliendile
Mugav huviväärsuste otsing, kasutades Columbusesse
integreeritud hääljuhtimist. Huviväärsuste otsingu
tarbeks ei ole vaja peatuda.
Huviväärsuste häälotsing suurendab juhi turvalisust,
kuna juht ei tarvitse teavet käsitsi sisestada ning nii ei
häirita juhtimist.
Navigatsioonisüsteemis kuvatakse otsingutulemusi, sh
täiendavat veebiteavet (telefoninumbrid, lahtiolekuajad
jne), selge loendi kujul.
Tänu ühendusele Google®-iga on andmed alati värsked.


Kasutajaliides

RADIO
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MEDIA
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PHONE
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VOICE

MENU

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Ainult teabe- ja meelelahutussüsteemile Columbus.
Tulemusi pakutakse vaid piirkondades/riikides, kus
teenus on saadaval.
Hääljuhtimist tuleb kasutada selles keeles, mis on
konfigureeritud teabe- ja meelelahutussüsteemis.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Navigatsioonisüsteem

› Veebipõhine huviväärsuste otsing (hääljuhitav)

2.

1. Vajutage nupule „HÄÄL“ kas seadmel
või multifunktsionaalsel roolil.
2. Hääljuhtimine aktiveeritakse kõrgeneva tooniga piiksuga ning nähtav
peab olema roheline sümbol.

Veebiteenused

3. A
 lustage oma otsingut, öeldes
„Veebipõhine huviväärsuste otsing“.
Otsige soovitud huviväärsust, öeldes
sihtkoha nime (nt „outlet“).
4. T
 eine viis otsingu alustamiseks on
öelda seda korraga (nt „Veebipõhine
huviväärsuste otsing outlet”).

6.
8.
7.

6.Kinnitage oma valikut, öeldes sihtkoha
numbri (nt „rida üks”).

7. Kuvatakse üksikasjalikku teavet,
näiteks aadressi ja kaugust objektini.
8.Oma valitud sihtkohta navigeerimise
alustamiseks öelge „Alusta marsruudi
kavandamist“.

5. S
 eade otsib nüüd veebist sobivaid
sihtkohti ja kuvab loendit kõigi
tulemustega.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Klient saab kasutada navigatsioonisüsteemi veebist
huviväärsuste otsimiseks. See teenus aitab parandada huviväärsuste otsingut või selle üldse võimalikuks muuta. Pärast otsimist kuvatakse ekraanil
navigeerimiskaardil huviväärsuste loend ja klient
saab sellest valida huviväärsuse. Lisaks on võimalik luua ka
individuaalseid huviväärsuste loendeid.

› Veebipõhine huviväärsuste otsing (tekstjuhitav)
Kasu kliendile
Navigatsioonisüsteemis kuvatakse otsingutulemusi, sh
täiendavat veebiteavet (telefoninumbrid, lahtiolekuajad
jne), selge loendi kujul.
Saate tulemusi navigeerimissihtkohana üle kanda või
selle teabe salvestada.
Tänu ühendusele Google®-iga on andmed alati värsked.


Kasutajaliides
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portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
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Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Päring annab tulemusi vaid piirkondades/riikides, kus
teenus on saadaval.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
(tekstjuhitav)

› Navigatsioonisüsteem

› Veebipõhine huviväärsuste otsing
Veebiteenused

4.
2.

1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect“
funktsiooninuppu ekraanil.

3. T
 rükkige sisse otsitava asukoha
nimi.
4. O
 tsimise alustamiseks klõpsake luubi
sümbolil.

2. Valige „Huviväärsused” valikute
menüüst.

7.
7.

7. Saate alustada navigeerimist kohe, sihtkoha salvestada või klõpsata „Lisateabel“,
et kuvada üksikasju nagu aadress, telefoninumber, hinnang jne.

5. Kuvatakse tulemuste loend.
6. Kasutage loendi sirvimiseks valikuketast ja valige täpsema teabe
nägemiseks soovitud sihtkoht.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine sihtkoha import

Klient saab valida sihtkoha ning kanda selle üle teabe- ja
meelelahutussüsteemi. Sihtkohti saab seada käsitsi,
sisestades aadressi, kandes tulemused üle integreeritud
Google® aadressiotsingust või valides koordinaadid
integreeritud Google map®-i sees.

Kasu kliendile
Klient saab saata oma sihtkohad kodust portaali Connect
või Connecti rakenduse kaudu teabe- ja meelelahutussüsteemi.
Üksikasjalik ülevaade annab selget lisateavet ja võimaldab
teil navigeerida otse soovitud sihtkohta.
Uusi sihtkohti saab vastu võtta teel olles.

Kasutajaliides

ŠKODA
Connect
Portal
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
ŠKODA
Connect
App
Connecti
rakendus

Smart
Watch
Nutikell

Call Center
Kõnekeskus

Märkus
Portaalis Connect on ruumi 100 sihtkoha jaoks. Enne
uute sihtkohtade importimist tuleb olemasolevad
kustutada.
MIB-ploki piiranguks on selle sisemälu.
Sihtkohtade allalaadimiseks peavad kaardiandmed
sisaldama vastavaid sihtkohti.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine sihtkoha import › Portaal Connect
Veebiteenused

3.
4.

5.

3. Nimetage sihtkoht.
2.

1. Leidke Sihtkoha ja marsruudi impordi funktsioon
armatuurlaualt Veebipõhiste teabe- ja meelelahutusteenuste alt.
2. Sisendmaski kuvamiseks klõpsake „Loo uus sihtkoht“.

4. Trükkige sisse sihtkoha aadress. Otsingutulemusi
kuvatakse trükkimise ajal automaatselt.
5. Klõpsake nupule „Salvesta“. Teid suunatakse ümber
loodud sihtkohtade loendisse.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine sihtkoha import › Portaal Connect
Veebiteenused
10.

7.

8.

6.

9.

10.

6. Sihtkoha saatmiseks sõidukile klõpsake nupul „Aktiveeri“.
7. Redigeerimisnupp (pliiatsi sümbol).
8. Loendist objekti kustutamise nupp. See ei mõjuta juba
teabe- ja meelelahutussüsteemi paigaldatud sihtkohti.
9. Nupp uue sihtkoha lisamiseks.

10. Armatuurlauavaade on nüüd erinev. Loodud sihtkohtade
loendisse sisenemiseks klõpsake ribal või nupul „Halda“.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine sihtkoha import › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused

3.
2.

4.
1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect”
funktsiooninuppu ekraanil.

3. N
 üüd näete imporditud sihtkohtade
loendit. Navigeerimise alustamiseks
valige välja soovitud sihtkoht.

2. Valige valikute menüüst „Veebisihtk”.

4. Uute, eelnevalt portaalist Connect
saadetud sihtkohtade vastuvõtmiseks klõpsake „Värskenda“.

6. Teine viis imporditud sihtkohtade loendi
täiendamiseks navigeerimise ajal on valides
„Minu sihtk“ ja alammenüüst „Sihtkohad“.

5. Pärast kinnitamist kuvatakse uusi
imporditud sihtkohti loendis.

Care Connect teenused

› Veebipõhine sihtkoha import › Connecti rakendus
Veebiteenused
6.

2.

1.

5.

3.

5.
3.
4.

1. Klõpsake
„Sihtkohtade”
valiku peale
menüüs,
kuvatakse kaart.

2. Kasutage
„Otsingu” sakki,
et sisestada
ja leida soovitud
sihtkoht.

3. Klõpsake noolel,
et kuvada
lisateavet.
4. Klõpsake nupul,
et saata sihtkoht
sõidukile.

5. Sihtkoha
6. Saadetud ja ootel
importimiseks
sihtkohtade
kontaktiloendi
sirvimiseks
kaudu valige
klõpsake
„Kontaktid“.
„Ajalugu“.
Valige soovitud
kontakt ja seejärel
valige „Saada
sõidukile“.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine liiklusteave

Värskeim liiklusteave annab juhile täiusliku ülevaate ja
tähendab seda, et reisi aega on võimalik tänu optimaalseima teekonna valimisele lühendada. See teenus pakub
värskeimat teavet liiklustingimuste, õnnetuste, teetööde,
liiklusummikute ja ülekoormatuse kohta. Juht saab uuele
liiklusteabele kohe reageerida, mis vähendab õnnetusohtu. Liiklusülevaateid võetakse arvesse dünaamilise navigatsiooni aktiveerimisel,
mis tähendab, et vajadusel saab arvestada parima alternatiivse
marsruudi. Selle saab valida klassikalises kaardivaates ning Google
EarthTM-i satelliitkaardi vaates.

Kasu kliendile
Pakub värskeimat teavet liiklustingimuste kohta.
Liiklusteavet kuvatakse selge vaatena, mis on navigatsioonisüsteemis värviliselt esile tõstetud.
Kuvada saab üksikasjalikku teavet, sealhulgas eeldatavaid
hilinemisi.
Dünaamilise marsruudi kavandamise aktiveerimise
puhul võetakse arvesse liiklusülevaateid, nii et vajadusel
saab välja arvestada optimaalse alternatiivse marsruudi.
Selle saab valida klassikalises kaardivaates ning Google
EarthTM-i satelliitkaardi vaates.


Kasutajaliides
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ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Sisukord oleneb andmete kättesaadavusest sisuteenuse
pakkujalt.
Korrapäraste ajavahemike tagant kantakse sõiduki
anonüümseks muudetud asukohainfo krüptitud kujul
liiklusandmete pakkujale, kus seda edasi töödeldakse.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine liiklusteave › Navigatsioonisüsteem
5.

6.

2.

1. Et saada seadmel loend kogu hetke
liiklusülevaatest, avage funktsioon
navigatsioonimenüü kaudu.
2. Raportite täieliku kirjelduse
esitamiseks klõpsake noolel.

3. K
 asutage loendi sirvimiseks valikuketast ja valige täpsema teabe
nägemiseks kindel sõnum.
4. K
 ui kasutate seda teenust navigeerimise ajal, kuvatakse teie marsruudiga seotud ülevaateid loendi
ülaosas ning liiklusmärgid on
värvilised.

7.

6. Liiklushäirete nägemiseks saate
klõpsata liiklusikoonil kaardikuval.

7. Dünaamiline marsruudi kavandamine
võtab arvesse viivitusi ning vajadusel
suunab teid ümber.

5. Klõpsake noolel, et näha järgmist
liiklusülevaadet.
6. Ülevaatesse tagasiminekuks klõpsake
tagasi-nupul.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Klient saab portaalis Connect koostada reise kuni
10 sihtkohaga algusega oma kodust ning saab oma
sõidukile üle kanda kuni viis marsruuti, need sõidukis
välja kutsuda ning kasutada neid marsruutidena
navigatsioonisüsteemis.

› Veebipõhine marsruudi import
Kasu kliendile

Veebiteenused

Kavandage oma mitme peatusega marsruut
otse kodust mugavalt portaalis Connect.


Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Marsruutide vastuvõtmiseks peavad kaardiandmed
sisaldama vastavaid sihtkohti.
Portaalis Connect on ruumi 5 reisi jaoks. Enne uute
marsruutide importimist tuleb olemasolevad kustutada.
MIB-ploki piiranguks on selle sisemälu.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine marsruudi import › Portaal Connect
Veebiteenused

3.

4.

3.Kuvatakse loodud sihtkohtade loend.
Klõpsake lehe ülaosas „Marsruutide“ peal.

2.

4.Sisendmaski kuvamiseks klõpsake „Loo uus marsruut“
peal.
2.
1. Leidke Sihtkoha ja marsruudi impordi funktsioon
armatuurlaualt Veebipõhiste teabe- ja meelelahutusteenuste alt.
2. Klõpsake ribal või nupul „Halda“.

Enne kui hakkate oma marsruuti looma, tuleb
seada sihtkohad. Vaadake protseduuri Veebipõhise
sihtkoha impordi alt.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine marsruudi import › Portaal Connect
Veebiteenused

5.
6.

12.

7.
13.

11.

9.
14.

5. N
 imetage marsruut.
6. Klõpsake „Lisa sihtkoht” peal.
7. Eelnevalt loodud sihtkohtade loendi kuvamiseks klõpsake
ribal või noolel ja valige soovitu välja.
8. K
 orrake punktide 6 ja 7 all nimetatud toimingut
vastavalt sellele, kui palju on marsruudil vahepeatusi.
9. Nupp sihtkoha kustutamiseks marsruudist (prügikasti
sümbol).
10. Klõpsake nupule „Salvesta“. Teid suunatakse ümber
loodud marsruutide loendisse.

11. Marsruudi saatmiseks sõidukile klõpsake nupul Aktiveeri“.
12. Redigeerimisnupp (pliiatsi sümbol).
13. Loendist objekti kustutamise nupp. See ei mõjuta juba
teabe- ja meelelahutussüsteemi paigaldatud marsruute.
14. Nupp uue marsruudi lisamiseks.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Veebipõhine marsruudi import › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused

2.

3.

1. Vajutage seadmel „MENÜÜ” peale,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect”
funktsiooninuppu ekraanil.

3. Uute, eelnevalt portaalist Connect
saadetud marsruutide vastuvõtmiseks
klõpsake „Impordi marsruudid“.

2. Valige valikute menüüst „Marsruudid“.

5.

6.

5.

5. Pärast uue marsruudi importimist
suunatakse teid ümber navigeerimisse.
Valige „Minu sihtk“ ja alammenüüst
„Marsruudid“.

6. Nüüd näete imporditud marsruutide
loendit. Klõpsake sellel, mille valikuid
näha soovite.

4.

4. Kinnitage oma valikut, klõpsates
„Võta vastu”.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Minu huviväärsused

Klient saab oma huviväärsuste lemmikloendite kodus
loomiseks ja nende navigatsioonisüsteemi ülekandmiseks lihtsa vaevaga kasutada portaali Connect. Klient
saab oma arvutis huviväärsuste loendite kogu loomiseks
kasutada mitmeid veebiallikaid. Klient saab portaali
Connect kasutada nende loendite üleslaadimiseks ja saata need sealt
autosse.

Kasu kliendile
Klient saab oma arvutis mitmete veebiallikate põhjal luua
huviväärsuste loendite kogu. Need loendid saab üles
laadida ja saata teabe- ja meelelahutussüsteemi portaali
Connect kaudu.
Huviväärsuste loend võib sisaldada näiteks järgmist.
Lokaalsed ohukohad, restoraniketid, tanklad, turismiobjektid, kiiruskaamerad jne.
Liigitage huviväärsused, kasutades vabalt valitavat teksti
ja selgeid ikoone.


Kasutajaliides
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MENU

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Täiendus „Minu sihtkohtade“ offlain-funktsioonile (seni
on olnud vaja kasutada SD-kaarti).
Portaalis Connect on ruumi 10 objekti jaoks. Enne uute
objektide allalaadimist tuleb olemasolevad kustutada.
MIB ploki piiranguks on selle sisemälu.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Minu huviväärsused › Portaal Connect
Veebiteenused

3.
4.

4.

6.

5.

5.

3. Nimetage fail.
2.

1. Leidke Minu huviväärsuste funktsioon armatuurlaualt
Veebipõhiste teabe- ja meelelahutusteenuste alt.
2. Sisendmaski kuvamiseks klõpsake nupul „Laadi fail üles“.
Kui failid on juba üles laaditud, võib vaade erineda.

4.Klõpsake faili lisamiseks ribal või nupul „Vali fail“. See avab
mäluülevaate teie arvutis. Valige soovitud huviväärsuste
loend sobivas vormingus (.asc, .csv, .gpx, .kml).
5.Valige eelmääratud ikoon või lisage oma pilt, klõpsates
plussi sümbolile.
6. Klõpsake nupule „Salvesta“.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Minu huviväärsused › Portaal Connect
Veebiteenused

10.

8.

7.
10.
9.

7. Uus objekt kuvatakse nüüd loendis. Huviväärsuste
saatmiseks sõidukile klõpsake nupul „Aktiveeri“.
8. Loendist objekti kustutamise nupp. See ei mõjuta juba
teabe- ja meelelahutussüsteemi paigaldatud huviväärsusi.
9. Nupp uue faili lisamiseks.

10. Armatuurlauavaade on nüüd erinev. Üleslaaditud failide
loendisse sisenemiseks klõpsake ribal või nupul „Halda“.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Uute huviväärsuste import

› Minu huviväärsused › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused

4.
2.
3.

1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect“
funktsiooninuppu ekraanil.

3. Kui uued huviväärsused seati üles
portaalis Connect ja saadeti navigatsioonisüsteemi, kuvatakse uut
saadaolevat värskendust.

2. Valige valikute menüüst „Laadi alla”.
4. Märgistage objekt ja klõpsake
seejärel „Laadi alla“.

6.

6. Pärast allalaadimist kinnitage paigaldamine, klõpsates „Järgmine“ peal.

7.

7. Teile antakse paigaldamise lõppemisest teada.
Kinnitamiseks klõpsake „OK” .

5. Kinnitage oma valikut, klõpsates
„Start“; seejärel algab paki allalaadimine.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Huviväärsuste kuvamine

› Minu huviväärsused › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused

3.

4.
2.

1. Vajutage seadmel nupule „NAV”.

3. Kaardivariantide nägemiseks valige
„Kaart“.

2. Klõpsake ekraani alumisel ribal
„Seadete“ peal.

4. Kasutage loendi sirvimiseks valikuketast ja valige saadaolevate huviväärsuste loendi kuvamiseks „Valige
huviväärsuste kategooriad“.

6.
5.

7.
Kuni Google Earth
on aktiveeritud, siis
huviväärsusi ei näe.

5.Kuvatakse huviväärsuste loendit.
Valige objektid, mida soovite navigatsioonikaardil kuvada. Loend on
tähestikulises järjekorras.
6.Kaardivaatesse tagasiminekuks
klõpsake noolel.

7. Huviväärsusi näeb nüüd kaardil.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Klient saab hankida teavet vahemaa, tankla tüübi ja
hetke kütusehindade kohta. On võimalik navigeerida
valitud tanklasse või sinna otse helistada. Sõiduki
kütusetüüp tuvastatakse ja kuvatakse automaatselt.

› Tanklad
Kasu kliendile
Tankla kaubamärk, kaugus, suund ja hetkehinnad kuvatakse reaalajas.
Sõiduki kütusetüüp tuvastatakse ja kuvatakse automaatselt. Ülevaade valitud tanklatest esitatakse ühel lehel.
Valikud Kopeerige sihtkoht marsruudi kavandamisse,
salvestage see sihtkohamälus või kutsuge sihtkoht välja.
Tänu lingile keskse andmebaasiga on teave alati värske.

Kasutajaliides
RADIO

NAV

MEDIA

APP

PHONE

CAR

VOICE

MENU

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Märkus
Sisukord oleneb andmete kättesaadavusest
sisuteenuse pakkujalt.

Kõnekeskus

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Tanklad › Navigatsioonisüsteem

2.

Veebiteenused

4.

4.
1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect“
funktsiooninuppu ekraanil.
2. Valige valikute menüüst „Tanklad”.

5.

5.

5.

5. Saate alustada navigeerimist kohe
või vajutada „Lisateabel“, et kuvada
üksikasju, salvestada tankla või asuda
sinna navigeerima.

3. K
 uvatakse vahetus läheduses
olevad tanklad.

4. Vahemaa ja hindade kuvamiseks
klõpsake noolel ja valige soovitud
variant.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Lisaks sihtkoha koordinaatidele parklate ja parkimismajade tarbeks on saadaval muu teave, näiteks vabad
parkimiskohad. Klient säästab aega ega kuluta oma
tähelepanu parkimiskoha otsingule.

› Parkimiskohad
Kasu kliendile
Ajasääst tänu parkimiskoha otsingu optimeerimisele.
Juht ei kuluta oma tähelepanu parkimiskoha otsingule, mis
tähendab õnnetusohu vähenemist.
Valikuna saab otsingupäringusse lisada autoparkla
eriomadusi (nagu hinnad ja lahtiolekuajad).
Navigeerimist sobivasse parklasse saab alustada otse
rakendusest.


Kasutajaliides
RADIO

NAV

MEDIA

APP

PHONE

CAR

VOICE

MENU

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Sisukord oleneb andmete kättesaadavusest autoparklatest.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Parkimiskohad › Navigatsioonisüsteem

2.

Veebiteenused
5.

1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect“
funktsiooninuppu ekraanil.
2. Valige valikute menüüst „Parkimine”.

6. Saate alustada navigeerimist või
salvestada parkimisinfo.

3. K
 uvatakse läheduses olevad
parkimisvariandid.
4. K
 asutage sobiva parkla valimiseks
valikuketast.

5. Saate alustada navigeerimist kohe
või vajutada „Lisateabel“, et kuvada
üksikasju nagu lahtiolekuajad, hinnad
ja vabade parkimiskohtade arv.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Ilm

Hetke ilmaandmed kuvatakse navigatsioonisüsteemis
ning need pakuvad kliendile teavet hetke ilmaolude
kohta kliendi asukohas või sihtkohas. Lisaks hetke
ilmaolude ülevaatele saab klient tutvuda ka mitme päeva
ilmaennustusega. Lisaks saab kuvada ilmahoiatusi
ilmateates ja klient saab kaardil kuvada sademete radarit.

Kasu kliendile
Info hetke ilmaolude kohta asukohas või sihtkohas.
Üksikasjaliku ilmateate või mitme päeva ennustuse
variant.
Kuvage ilmateadet kaardil valitud asukohtade jaoks.
Ilmahoiatuste esitamine ilmateates.
Kuvage hetke sademete radar.

Kasutajaliides
RADIO

NAV

MEDIA

APP

PHONE

CAR

VOICE

MENU

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Märkus
Sisukord oleneb andmete kättesaadavusest sisuteenuse pakkujalt.

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Ilm › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused

2.
4.

5.

6.

1. Vajutage seadmel nupule „MENÜÜ“,
seejärel klõpsake „ŠKODA Connect”
funktsiooninuppu ekraanil.

3. K
 uvatakse hetke ilmaolusid, sh
temperatuuri ja vihma tõenäosust
hetkeasukohas.

2. Valige valikute menüüst „Ilm”.

4. 24 tunni ja 3 päeva ennustuse
vahel vahetamiseks kasutage nooli.
5. Navigeerimise ajal saate ilma kuvamiseks oma sihtkohas kasutada nuppu
„Sihtkoht“.

6.

5. Sademete radari hetkeoleku kuvamiseks kasutage „Meteoradarit“.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Klient saab navigatsioonisüsteemis vaadata uudiseid.
Portaalis Connect saab kasutaja seada pakkujad
(uudistevood) ning saata need siis sõidukile.

RADIO

NAV

MEDIA

APP

PHONE

CAR

VOICE

MENU

› Uudised
Kasu kliendile
Portaalis Connect saab seada uudistevood või eraldi
importida teistelt teenusepakkujatelt ning saata sõidukile.
Kuvage viimaseid uudiseid otse ekraanil või navigatsioonisüsteemis.

Kasutajaliides

ŠKODA
portaal Connect

Teabe- ja meelelahutussüsteem

ŠKODA
Connecti rakendus

Nutikell

Kõnekeskus

Veebiteenused

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Uudised › Portaal Connect
Veebiteenused

4.

5.

3.

2.
1. Leidke Uudiste funktsioon armatuurlaualt Veebipõhise
teabe- ja meelelahutusteenuse alt.
2. Sisendmaski kuvamiseks klõpsake nupul „Lisa uudistevoog“.
3. Eelnevalt lisatud uudistevoo loendi nägemiseks klõpsake
ribal.

4. Sisestage uudistevoog, kasutades oma lemmikpakkuja
RSS-voo URL-i (enamasti otsitav pakkuja kodulehel RSS
märksõna alt).
5. Klõpsake nupul „Lisa“. Teid suunatakse ümber lisatud
uudistevoogude loendisse.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Uudised › Portaal Connect
Veebiteenused

6.

7.

6. Uudistevoo kustutamiseks valige see ja klõpsake nupul
„Kustuta“.
7. Nupp uue voo lisamiseks.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Uudised › Navigatsioonisüsteem
Veebiteenused

2.
3.

1. Kui olete valinud teenusepakkujad
portaalis Connect, vajutage nupule
„MENÜÜ“, seejärel klõpsake „ŠKODA
Connect” funktsiooninuppu ekraanil.
2. Valige valikute menüüst „Uudised”.

3. K
 lõpsake soovitud uudistekanalil, et
näha uudiste nimekirja.

4.

4. Kogu artikli lugemiseks klõpsake
sisestusel.

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

› Andmesideühendus ja taristu

Selle kategooria teenuste toimimiseks on vaja andmesideühendust. Selle olemasolu tagab klient. Kliendil on oma andmetariifiga
SIM-kaart.
Klient saab mõnda teenust kohandada. Seda saab teha portaalis Connect. Neid kasutatakse teabe- ja meelelahutussüsteemi
ekraani kaudu.
Kogu teenuste sisu, sh alati värsket teavet, pakuvad välised teenusepakkujad (nt Google® Inc.).

Kliendi seadmed

SIM ja
andmetariif

Teave ja meelelahutus

Tagasüsteem

Traadita side
kohtvõrgu loomine

Amundsen
USB-ühendus
UMTS-pulk

SIM ja
andmetariif

Traadita side
kohtvõrgu loomine
Mobiiltelefon

rSAP Bluetoothi kaudu
Mobiiltelefon

SIM-pesa
LT-moodulis

Columbus

Väline sisuteenuse
pakkuja

Portaal/rakendus Connect

Veebiteenused

Tugi

Tugiprotsess
Tugisüsteemid
HPST
Service Portlet
Service Lead Inbox

› Andmesideühendus ja taristu

Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus

Tugi

Connecti klienditoeprotsess
Menetlusprotsess
(menetlusjuhis)

Infoliini töötaja

Hooldusnõustaja

Klient

Service portlet

Service portlet + ODIS

Sõiduki rike

DISS

Hoolduse viga

Maaletooja
autoabi

EN/DE
MOD kaebus

Keskne
MOD
abiliin

EN/DE

OEM SPOC

MOD kaebus

Tehniline rike

OEM TSC
DISS

Maaletooja TSC
DISS

Tugiprotsess

› Kliendiraportid infoliinile

Klient annab teada oma Connecti teenustega seotud probleemist infoliini (telefonikõne/meil/veebileht jne) kaudu. Infoliini
töötaja kasutab kliendi sõiduki VIN-koodi, et kontrollida teenuse kättesaadavust (leping, makse, taga-kättesaadavus, tagaühendus sõidukiga jne), kasutadesService Portleti. Töötaja teavitab klienti kohe, kui saabub lahendus/selgitus (nt tagasüsteemid hetkel ei tööta). Muul juhul ekspordib töötaja andmed Service Portletist (PDF-vorming) ja täidab koostöös kliendiga ning
kliendi vastuste põhjal Menetlusprotsessi (menetlusjuhis) (.xls). Nende andmetega varustatuna saadetakse probleem meili teel
maaletooja Autoabi osakonda.
Autoabi kontrollib probleemi, kasutades lisatud infot, ning vajadusel lisab puuduva info. Lahendus saadetakse tagasi infoliinile.
Kui probleemi ei ole võimalik sel tasandil lahendada, siis esitab Autoabi päringu VW teeninduskeskuse kaebuste süsteemile
(SC2.0).

Connecti klienditoeprotsess
Menetlusprotsess
(menetlusjuhis)

Infoliini töötaja

Hooldusnõustaja

Klient

Service portlet

Service portlet + ODIS

Sõiduki rike

DISS

Hoolduse viga

Maaletooja
autoabi

EN/DE
MOD kaebus

Keskne
MOD
abiliin

EN/DE

OEM SPOC

MOD kaebus

Tehniline rike

OEM TSC
DISS

Maaletooja TSC
DISS

Niipea kui vastus selgub,
saadetakse see Autoabi
ja infoliini kaudu tagasi
kliendile
Kui vastusest oli abi,
siis kaebus suletakse.
Vastasel juhul toimingut
korratakse.

Tugi

Tugiprotsess

› Kliendi külaskäik edasimüüja juurde

Klient annab teada oma Connecti teenustega seotud probleemist ise edasimüüjat külastades. Müügiesinduse töötaja kasutab kliendi
sõiduki VIN-i, et kontrollida teenuse kättesaadavust (leping, makse, taga-kättesaadavus, tagaühendus sõidukiga jne), kasutades Service
Portleti. Klienti teavitatakse kohe, kui saabub lahendus/selgitus (nt tagasüsteemid hetkel ei tööta). Muul juhul eksporditakse andmed
Service Portletist (PDF-vorming) ja täidetakse koostöös kliendiga ning tema vastuste põhjal Menetlusprotsess (menetlusjuhis) (.xls).
Töötaja esitab päringu DISS-süsteemi ja koos nende andmetega (.xls ja PDF) edastatakse probleem maaletooja tehnilise teeninduse
keskusse (TSC).
TSC kontrollib probleemi, kasutades lisatud infot. Lahendus saadetakse tagasi edasimüüjale, kes võtab ühendust kliendiga. Kui probleemi ei ole võimalik sel tasandil lahendada, siis esitab TSC päringu OEM-i TSC-le. OEM-i TSC kas saadab lahenduse tagasi edasimüüjale
või võtab abi saamiseks ühendust VA MOD SPOC-iga. Kui probleemi ei ole võimalik hoolimata osutatud abist lahendada, siis esitab
VA SPOC päringu VW teeninduskeskuse kaebuste süsteemile (SC2.0). Niipea kui vastus selgub, saadetakse see VA SPOC-i kaudu
edasimüüjale, kes võtab ühendust kliendiga.

Connecti klienditoeprotsess
Menetlusprotsess
(menetlusjuhis)

Infoliini töötaja

Hooldusnõustaja

Klient

Service portlet

Service portlet + ODIS

Sõiduki rike

DISS

Hoolduse viga

Maaletooja
autoabi

EN/DE
MOD kaebus

Keskne
MOD
abiliin

EN/DE

OEM SPOC

MOD kaebus

Tehniline rike

OEM TSC
DISS

Maaletooja TSC
DISS

Kui vastusest oli abi, siis kaebus
suletakse. Vastasel juhul toimingut korratakse.
Igal tugitasandil protsess dokumenteeritakse ning seda saab
DISS süsteemis kontrollida.
Kui probleemiga tegeleb VW
teeninduskeskuse kaebuste
süsteem, siis saadud lahenduse
sisestab DISS-i VA SPOC.

Tugi

Tugiprotsess

› Menetlusprotsess (menetlusjuhis)

Menetlusprotsess (menetlusjuhis) on küsimustik, mis sisaldab teavet kliendi probleemi kohta. Selle täitab infoliini või edasimüüja
töötaja koostöös kliendiga ning kliendi antud vastuste põhjal. See vorm pakub vajalikku teavet, et probleemis paremini orienteeruda, juhul kui probleemi ei saa lahendada kohe ning see tuleb edastada alumistele tugitasanditele.
Valida saab kohaliku keele, kuid vastused tuleb alati kirjutada inglise keeles. Pärast VIN-koodi sisestamist genereeritakse mudel
ja mudeli aasta automaatselt. Muud andmed (põhilised tehnilised andmed, probleemi kirjeldus jne) tuleb kasutajal käsitsi lisada.
Lõpuks genereerib vorm ülevaate, mis saadetakse manusena kasutaja meiliaadressile.

Alamküsimused avanevad, kui vastus on „JAH”
ning need tuleb samuti täita, et anda probleemi
kohta täpsemat teavet.

Tugi

Tugiprotsess

› Abi telefonitoe tööriista kaudu

HPST on keskne veebipõhine rakendus teeäärse abi kõnekeskuse jaoks. Selle eesmärk on pakkuda kliendile kiiret ja asjatundlikku
abi tehnilise rikke korral ning võimalust jätkata reisi oma sõidukis; samuti on siht saavutada kliendirahulolu taseme pidev tõus.
Põhilised kasutegurid
See on keskne tööriist, et aidata Volkswageni Grupi eri kaubamärkide kliente telefoni teel.
Tehnilise rikke korral pakutakse kiiret, lihtsat ja professionaalset abi.
Tehnilise rikke põhjus määratletakse veebis – antakse selged soovitused sõiduki suhtes, mis põhinevad tegelikel autost
saadud sõidukiandmetel.
See on mõeldud teeäärse abi töötajatele, kellel puudub põhjalik tehniline haridus (suunatud dialoogid ja teadmussisu).
Maaletoojatel on võimalus enda jaoks koguda ja säilitada nende riiki puudutavat teavet.
Rahvusvahelise läbisõidu tarbeks on mitmekeelne tugi.
HPST veebis – vooluprotsess
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HPST

HPST
HPST

HPST
HPST offlain
Kõnekeskuse töötaja saab pakkuda abi ka kliendile, kelle auto ei ole ühendatud HPST sisu kasutades.
Põhiline erinevus seisneb siin selles, et selline klient peab helistama kõnekeskusse ise ning ei toimu andmeülekannet, mis
tähendab, et probleemi tuvastamine sõltub kõnekeskuse töötaja ja kliendi omavahelisest suhtlusest.

Tugi

HPST (abi telefonitoe tööriista kaudu)

› Põhifunktsioonide ülevaade
Tugi

Seaded
Kasutaja hooldus.

Uudised
Teavitused sisu, oluliste
sündmuste jne kohta.

Dialoogid
Abi telefonikõne ajal
tänu veaotsingu puudele.

Otsi
Suvand kogu sisust andmete
otsimiseks/filtrimiseks.

Teadmistepagas
Maaletooja individuaalse teadmuse
sisu, nt juhised, märgutuled, teave
sõidukite kohta jne.

Koduleht

Kasutaja koduleht.

HPST

› Põhialad

Dialoogiala

Teadmiste ala

Pakub telefoni teel tehnilise toe jaoks autost üle kantud
andmeid ja suunatud dialooge veaotsingu puude kujul.
Seetõttu puudub vajadus tehnilise eriharidusega teeäärse abi
töötajate järele.

Pakub turgudele lisateavet ja -võimalusi täiendada ja säilitada
riigipõhist sisu (nt märgutuled, juhised, teave sõidukite kohta).

Võimalused/vastutus

Võimalused/vastutus

Veaotsingu puud saab kohalikku keelde tõlkida maaletooja.
Veaotsingu puud peab maaletooja heaks kiitma.

Maaletooja vastutab oma teadmiste sektsiooni eest.
Lisateavet ja turupõhiseid teadmisi saab pakkuda ja säilitada
teadmiste sektsioonis.

Tugi

HPST

› Kasutajaliides › Koduleht
Kasutaja menüü
paroolivahetus,
väljalogimine.

Kaubamärgid
teadmiste filtreerimine
sihtrühmade ja keelte kaupa.

Teadete tahvel

seda saab muuta ja kasutada kui
avalehte.

Ettepanekud

kasutajad tarvitavad seda sektsiooni
kommentaaride esitamiseks teadmiste
toimetajatele.

Järjehoidjad

järjehoidja lisatakse sagedamini vajamineva
sisu juurde; see sarnaneb veebibrauserist
tuttavale funktsioonile.

Ajalugu

kuvab viimati külastatud sisu.

Märkmed

kasutaja saab teha oma märkmeid,
mis on nähtavad vaid talle.

Tugi

HPST

› Kasutajaliides › Teabeleht
Tugi

Hierarhiline teadmussisu struktuur
üldisest üksikasjalikuni, kusjuures
tee on esile tõstetud.
Nool
See tähendab, et on järgmine tasand.
T-sümbol
See tähendab, et on sisu.

Puu ikoon viib teid tagasi puuvaatesse.

Täiendavad tekstifunktsioonid
Klamber: manused
Kataloog: teksti versioonid
Sulg: ettepanekute kirjutamine
Süda: järjehoidja loomine
Printer topeltnool: sisuala laiendamine
Tähed: teksti hinnang

HPST

› Kasutajaliides › Otsinguleht
Tugi

Saate otsida kogu sisu, seda
vastavalt sisu tüüpidele (nt
objektid „Tekst”) või filtrida otsingu
elementidega (nt „Märgutuled”)
Peamine sisuala

Otsingutulemuste loend
Otsing esitab soovitusi
trükkimise ajal ning
ennustab tulemuste arvu.

HPST

› Kasutajaliides › Dialoogileht › Alusta dialoogi
Tugi

„Tagasi“ liigub tagasi eelmise
küsimuse juurde.
Valige rippmenüüst
dialoog.
Algus „Uus dialoog“.

„Tühista“ katkestab dialoogi;
kasutaja saab sisestada
tühistamise põhjuse.

Kuvatakse
esimene küsimus
„Turvanõuanne“.

Vastusevariante näidatakse
nuppude või rippmenüü
loendina.

HPST

› Kasutajaliides › Dialoogileht › Tehnilise abi kõne
Tugi

Pärast „ŠKODA PC tehnilise rikke
kõne“ valimist rippmenüü loendist
ja kliendi turvalisuse kinnitamist
järgneb uus samm, ...

... kus on võimalik sisestada
VIN-kood või sõiduki
telefoninumber andmete
päringuks sõiduki hetkeoleku
kohta.

HPST

› Kasutajaliides › Dialoogileht › Tehnilise abi kõne
Tugi

Tuvastati rehvirõhu ja
kütusesüsteemi märgutuli.
Pärast VIN-koodi või telefoninumbri
sisestamist saadetakse andmed
autolt teeäärse abi töötajale, kes
neid vaadates suudab lihtsa vaevaga
tuvastada probleemi põhjuse ning
pakkuda asjatundlikku abi.

HPST

› Rollide ja õiguste kontseptsioon

Koostöö kaubamärgi ja turgude vahel

KAUBAMÄRK Toimetaja pluss
Loob uusi dialooge,
Määrab tõlkekeeled,
 Teavitab TURU tõlkijat, et uus
dialoog on tõlkimiseks valmis (nt
SABIO sõnumi kaudu).

Tugi
TURU tõlkija
Tõlgib dialooge,
Kinnitab dialooge, määrates
töötajatele produktiivse filiaali.

TURU töötaja
Kõnekeskuse töötaja,
kes kasutab produktiivse
filiaali dialooge.

Maaletooja ülesanded
Veaotsingu
puude tõlkimine

Tõlkija abil saavad „pluss” turu toimetajad tõlkida põhidialoogid oma kohalikku keelde. Kui
tõlget ei tehta, siis kasutatakse ja kuvatakse varulahendusena automaatselt ingliskeelne
versioon.

Veaotsingu
puude kinnitamine

„Plus” turu toimetaja vastutab veaotsingu puude kontrollimise eest riigipõhiseks kasutamiseks ja heakskiitmiseks. Heakskiit tagatakse, määrates veaotsingu puudele produktiivse
vaate. Süsteem tõlgitakse turgude jaoks, kes tõlgivad veaotsingu puud oma kohalikku keelde.
Ingliskeelseid põhidialooge kasutavad turud tagavad heakskiidu pärast kontrollimist.

Kasutaja hooldus

Säilitamine
Teadmussisu
Tugi

„Pluss” turu toimetaja võib esialgu määrata ülesannet täitma teisi turu ja teeäärse abi
kõnekeskuse kasutajate kohta käivate teadmiste sektsiooni töötajaid. Kui kasutajaandmed
muutuvad või kasutajaid lisatakse või inaktiveeritakse, siis „pluss“ turu toimetaja saab
kasutajahalduses igal ajal teha sellealase kohanduse.
Turupõhist teadmussisu säilitavad turu toimetajad ja „pluss” turu toimetajad. Soovitatav sisu
võib hõlmata teavet märgutulede või juhiste kohta.
Maaletooja vastutab esimese taseme toe eest oma turul. See vastutus hõlmab vigu teadmiste alas ja veaotsingu puude tõlkes, kuid mitte süsteemi konfiguratsioonis või tarkvara
silumise osas. Kui töötaja leiab vigu teadmussisus, siis ta saab turu toimetajale esitada
kommentaari. Töötajad ja toimetajad võtavad ühendust „pluss” turu toimetajaga, kui neil on
küsimusi HPST kasutamise kohta.

Service Portlet
Service Portlet on veebipõhine rakendus, mis on integreeritud integreerimisportaali (I-portaal) ning toimib kui süsteemi monitor,
et tuvastada ŠKODA Connecti teenustega seotud probleemi põhjus. See võimaldab Autoabil ja teenindustel eraldada probleemi
põhjus ning klientidele saab siis anda teavet ja abi probleemide lahendamisel ning nõnda vältida ebavajalikke külastusi töökotta
ning korduvaid parandustöid.
Eelised vahendusfirma töötajatele
Professionaalne lähenemine kliendile
Tagab, et Autoabi ja teenindused suudavad kliendile pakkuda asjatundlikku nõu.
Infoallikas
Service Portleti saab võrrelda süsteemi monitoriga – tänu edastatud infole saab kergelt tuvastada ŠKODA Connecti teenustega
seotud probleemide põhjused.
Mugav lahendus
Probleemide tuvastamine võib aidata ära hoida tarbetuid sõite töökotta ja korduvaid parandusi.
Protsessivoo näide
TheVajadusel
customer teavitab
reports toklient
customer care or
theautoabi
service partner
when necessary.
või teenindust.

Autoabicare
töötaja
võiorteenindus
kasutab
The customer
agent
service partner
The back-end
is not working
Tagasüsteem
ei toimi – sõidukil pole
uses the
Service
Portlet ...
to narrow down the
– nothingmidagi
wrong viga.
with the vehicle.
Service
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cause of the problem. The customer can then
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orto
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The back-end is not working
beThe
given
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on how
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the
...oretservice
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probleemi
põhjus.
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service partner
uses
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the Theanda
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kohta.
be
given
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The
customer care agent or service partner Portlet The back-end is not working
vice partner when necessary.
uses the Service Portlet to narrow down the
– nothing wrong withThe
the back-end
vehicle. and the IT
cause of the problem. The customer can then Service
infrastructure
are working
Portlet
rviceto solve the
be given information onSehow
– may indicate a problem with
Portlet
problem.
TheTagasüsteem
back-end and the
IT
the vehicle.
ja IT-taristu
toimivad –
are probleemile
working
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IT võib viidata
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– may indicate a problem with
infrastructure are working
Service
thewith
vehicle.
– may indicate a problem
Portlet
the vehicle.
The back-end and the IT
infrastructure are working
– may indicate a problem with
the vehicle.

Tugi

Service Portlet

› Service Portleti sisselogimine

Service Portleti kasutamiseks peab kasutaja logima sisse I-portaali. Seda saab teha järgmiselt.
Logige sisse kasutajanimega (Globaalne kasutaja ID) ja parooliga (kasutaja konto I-portaali jaoks peab olema juba loodud);
kui kasutajal I-portaali kasutajakontot veel ei ole, siis on võimalik registreerida uue kasutajana.
I-portaali koduleht

I-portaali koduleht

Pärast I-portaali logimist saab „Applications” alt
valida Service Portleti.
I-portaali kasutusjuhises on kirjeldatud
sisselogimistoimingu ja registreerimise üksikasju.

Märkus Service Portlet on saadaval, kui üks Service
rollidest on määratud

Tugi

Service Portlet

› Funktsioonid

Pärast Service Portleti valimist I-portaalis kuvatakse kodulehte, millelt saab teavet vastu võtta ja kuvada.

Kasutaja saab klienti otsida kasutades VIN-i. Kui antud on nii VIN kui sisselogimisnimi*, siis
kuvatakse kliendi- ja lepinguandmetega seotud täiendav lisateave.
Et näha üksikasjalikumat teavet kliendi- või lepinguandmete kohta, on vaja täiendavat
autoriseerimist kliendinumbriga.
Saate otsida kogu sisus
, seda vastavalt Tagaolek
sisu tüüpidele
näitab, kas tagasüsteemid on
(nt objektid „Tekst”)
või filtrida
saadaval
ja millised täpsemalt on.
otsingu elementidega
(nt „Märgutuled”)
Peamine sisuala

*Kui sisestatakse vaid sisselogimisnimi, siis kuvab süsteem veateate:

Kasutaja pääseb kasutusjuhendileja
KKK-le ligi vastaval lingil klõpsates.

Tugi

Service Portlet

› Teave VIN-i sisestamisel › Sõidukiandmed

VIN-i sisestamisel saab kasutaja vaadata sõidukiandmeid, teenindusi ja nende olekut.

„Sõidukiandmete” saki avamisel on
saadaval järgmine info.
Mudeli aasta
Mudeli nimi
Värv
Riik
Kas sõidukile on paigaldatud
juhtseade
Kas sõiduk on
telemaatika-ühilduv
Kas sisaldub
navigatsioonisüsteem
Kere tüüp
Käigukasti tüüp
Mootor
Navigatsioonisüsteem

Tugi

Service Portlet

› Teave VIN-i sisestamisel › Teenused

Kui avatud on sakk „Teenused”, saab valida alamsakid „Kättesaadavad teenused” või „Mittekättesaadavad teenused”. Teenus
on „Kättesaadavate teenuste“all, kui see on valitud sõiduki jaoks päritoluriigis tehniliselt saadaval. Vastasel juhul on teenus
alamkategoorias „Mittekättesaadavad teenused“. Pärast ühe saki avamist kuvatakse ülevaade Connecti teenustest ja nende
olekuteave.

Üldine olekutuli
Näitab, kas esineb teenustest
olenevaid probleeme.
 eenused on sõiduki jaoks
T
tehniliselt saadaval, kuid klient ei
ole neid reserveerinud.
 õik sõiduki jaoks saadavalolevad
K
teenused on juba reserveeritud
ning need teenused on saadaval
tagasüsteemides.
 ähemalt üks teenus ei ole
V
tagasüsteemides saadaval.
Kui klient on loonud Sõiduki
seisukorra raporti, siis see
kuvatakse kolmandas tulbas ja
raportit saab PDF-ina alla laadida.

Tugi

Service Portlet

› Teave VIN-i sisestamisel › Teenused

Olekuteave

Tellimuse olek
Näitab, kas klient tellis teenuse.
 Klient tellis teenuse.
 Klient ei tellinud teenust.

Tugi

Teenuse olek

Näitab, kas teenus töötab tagasüsteemides.
 Teenus on hetkel tagasüsteemides
saadaval.
 Seiresüsteem ei ole hetkel saadaval.
 Teenus ei ole hetkel
tagasüsteemides saadaval.
N/A  N/aHetkel

ei ole teenuse
jaoks seireliidest saadaval.

Aegumispäev
Viitab kuupäevale,
millal vastava
teenuse litsents
lõpeb ja klient ei
saa enam teenust
kasutada.

Vajalik on
konfiguratsioon

Viimane tagakommunikatsioon

Veerus kuvatakse
„Jah”, kui teenuse
kasutamiseks
vajalik eeldus on
konfiguratsioon
portaalis Connect.

Viitab kuupäevale, millal
vastava teenuse litsents
lõpeb ja klient ei saa
enam teenust kasutada.

Service Portlet

› Eksport PDF-i / Väljalogimine

Eksport PDF-i
Service Portlet saab luua ka PDF-i Service Portlet Report. See osutub võimalikuks kohe, kui nupule „Eksport PDF-i” klõpsamisel
sisestatakse VIN. Kui PDF luuakse pärast VIN-koodi sisestamist, siis PDF ei sisalda kliendispetsiifilisi andmeid. Need andmed
lisatakse PDF-i vaid siis, kui kasutaja sisestab sisselogimisnime ja õige kliendinumbri.

Väljalogimine
Kasutaja saab välja logida, klõpsates nuppu „Logi välja”. Seejärel kuvatakse kinnitus, et kasutaja on edukalt
välja loginud. Pärast teatud inaktiivsuse perioodi (30 minutit) logitakse kasutaja automaatselt välja ja kuvatakse
infosõnum.

Tugi

Service Lead Inbox
Service Lead Inbox (SLI) on veebirakendus, mis on VW edasimüüja portaalis juurutatud kui autonoomne rakendus, mis on ligipääsetav ka moodulina ElsaPro sees. Andmed seoses saabuvate hooldusülevaatustega , mis saadakse Hooldusaja planeerimise veebiteenusest, kantakse üle valitud eelistatud teenindusele. SLI-d saab kasutada nende andmete vastuvõtmiseks, kuvamiseks ja töötlemiseks. SLI-st pärineva info põhjal hangib edasimüüja teavet auto hetkeseisukorra kohta, mis võimaldab tal
töökoja eelnevalt külastuseks valmis panna, võtta kliendiga ennetavalt ühendust ning määrata kohtumine.
SLI rollid
Standardroll – võimaldab juurdepääsu SLI rakendusele
Service Lead Manager – võimaldab vastu võtta teavitusi New Leadsi kohta
Juurdepääs SLI-le
Edasimüüja portaal
SLI on edasimüüja portaali lisatud kui autonoomne rakendus ning see on ligipääsetav lingiga SLI-le aknas „Rakendus” neile
kasutajatele, kellele on antud juurdepääsuõigused.
ElsaPro
SLI-le saab ElsaProd kasutades ligi ka otse, navigeerimispaani kaudu paremal. Link on saadaval vaid siis, kui uued Service Leads
on saadaval. Üksikasjalikule teabele pääseb ligi vaid ElsaPro kaudu lingi „Sõiduki olekuandmed” alt.

Tugi

Service Lead Inbox
Service Leads loend

Service Leads üksikasjad

› Kasutajaliides
Tugi

Service Lead Inbox

› Kasutajaliides

Sõiduki veebiandmete kuvamine

Tugi

Service Lead Inbox

› Meiliteade New Leadsi kohta

SLI kasutajat teavitatakse ka iga uue sissetuleva Service Leadi ja selle oleku kohta meili teel.

Tugi

Service Lead Inbox

› Service Leads töötlemine › Süsteemi ülevaade

Auto/klient

Tagasüsteem

Teenindus

Tugi/andmed

3 Andmeinterpretatsioon ja leads’i loomine

OCU2

2 Sõiduki olekuandmete ülekanne

d
tu e v
sta dus
i
l
Ee enin
1
te
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i
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ElsaPro

MBB
IT-süsteemide äriloogika
& andmeinterpretaator

Kuvab sõiduki olekuandmeid

4 Andmete
väljavõtt

> Service Key andmed
> Andmebaasid
> Tugi- ja teenusesüsteemid

SLI

Portaal Connect
Kuvab service leads'i

Klient

Telefonikõne personaliseeritud pakkumise /
5 kohtumise kokkuleppimisega

Klient registreerub portaalis
Connect, aktiveerib hooldusaja
planeerimise ja valib auto
üleandmise kestel eelistatud
teeninduse.
Läheneva hooldustöö korral
saadab auto olekuandmed
MBB-le.
Kliendiga võetakse ennetavalt
ühendust.

Andmeid tõlgendatakse
tsentraalses andmeinterpretaa
toris ning saadetakse SLI-le.

Teenindusassistent

Teenindusassistent saab teatise,
kui SLI-s on saadaval uus
Service Lead (kui Service Lead
Manageri roll on määratud).

Teenindusassistent kontrollib
auto andmeid, nii et neid saab
optimaalselt ette valmistada,
ning seejärel helistab kliendile teeninduskohtumise
kokkuleppimiseks.
Teeninduse personal pääseb
ligi vaid Service Leadsile, kus on
kliendi eelistusena valitud just
see teenindus.

Sõidukiandmed on salvestatud
kesksesse Service Key rakendusse. Andmete kuvamiseks
SLI-s peate nende vastuvõtmiseks kasutama ElsaProd.

Tugi

Kasutatud lühendite loend
AMS		

Application Management System (rakenduse haldussüsteem)

CAN		

Control Area Network

GPS		

Satelliitsüsteem asukoha määramiseks / Global Positioning System

GSM		

Globaalne mobiilsidesüsteem

HPST		

Abi telefonitoe tööriista kaudu

MBB		

Modulaarne tagasüsteem

MIB		

Modularer Infotainment Baukasten

OCU		

Onboard Connectivity Unit (parda ühenduvusseade)

OEM		

Original Equipment Manufacturer (originaalvarustuse tootja)

POI		

Huviväärsus

ROA		

Teeäärne abi

rSAP		Bluetooth® profiil andmeside toimimiseks mobiiltelefoni ja teabe- ja meelelahutussüsteemi vahel režiimil SIMandmete / kaug-SIM-juurdepääsu-profiili kaugedastuse jaoks
SLI		

Service Lead Inbox

SP		

Service Portlet

SPOC		

Single Point of Contact

TSC		

Technical Service Centre (tehniline teenindus)

UMTS		

Universal Mobile Telecommunication System (universaalne mobiilne telekommunikatsioonisüsteem)

USB		

Universaalne jadasiin

VA		

ŠKODA AUTO, a.s., müügijärgne osakond.

VIN		

Sõiduki identimisnumber

VW		

Volkswagen AG

WLAN

Wireless Local Area Network

i
Lühendite
loend
(tekstis
kasutatud)

Selle dokumendi taastrükk, paljundamine, tõlkimine või mis tahes muu
kasutamine, kas siis tervikuna või osaliselt, ei ole lubatud ilma ŠKODA AUTO
a.s. kirjaliku loata. ŠKODA AUTO a.s. jätab endale õiguse teha muudatusi.
ŠKODA AUTO a.s. jätab endale selgesõnaliselt kõik autoriõigused.
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