New Daily Euro 6: Altijd connected met DAILY BUSINESS UP
De nieuwe Daily Euro 6 biedt de gemakkelijkst denkbare on-board connectiviteit via de revolutionaire DAILY
BUSINESS UP-app en introduceert nieuwe functionaliteiten, zoals real-time rijsuggesties waarmee
transportbedrijven nog efficiënter kunnen opereren en geld verdienen
Groot-Bijgaarden, 25 april 2016

De nieuwe Daily Euro 6 is het eerste lichte commerciële voertuig waarin on-board connectiviteit meer is dan
Infotainment alleen, doordat het hier een echt professioneel hulpmiddel is geworden met de exclusieve en
speciale “DAILY BUSINESS UP”-app.
Dit vormt een nieuwe manier van on-board connectiviteit waarvoor geen andere apparatuur in het voertuig
ingebouwd hoeft te worden. De nieuwe DAILY BUSINESS UP maakt verbinding tussen de klant en zijn nieuwe
Daily Euro 6 zodat hij via zijn eigen smartphone of tablet kan communiceren met de motor van zijn voertuig.
Hij hoeft alleen maar de app te downloaden op zijn toestel en dit maakt via Bluetooth en de digitale DABradio verbinding met het voertuig.
On-board rijassistent zorgt voor efficiëntie en besparingen
DAILY BUSINESS UP kan werken als een rij-instructeur. Het exclusieve rijstijlevaluatiesysteem (Driving Style
Evaluation, DSE) kan de bestuurder helpen zijn rijstijl te optimaliseren om het brandstofverbruik te
verminderen. Het geeft real-time suggesties, net als een rij-instructeur, zodat de bestuurder leert hoe zijn
rijgedrag aan te passen om veilig, efficiënt en zuinig te rijden.
Het professionele Sygic-navigatiesysteem helpt de bestuurder de beste route te vinden, bevat gedetailleerde
3D-kaarten en geeft real-time verkeersinformatie en houdt bij het berekenen van de route rekening met de
beperkingen op basis van de afmetingen van het voertuig.
Met het gemakkelijk afleesbare Extended Dashboard kan de bestuurder op zijn tablet of smartphone tot wel
24 voertuigparameters bewaken, naast die welke in het cluster zijn opgenomen.
In het interactieve Gebruikershandboek kan hij gemakkelijk alle informatie over het voertuig vinden die hij
nodig heeft. DAILY BUSINESS UP bevat ook een dealer- en werkplaatslocator en een directe link naar Iveco
Assistance Non Stop, de 24/7 hulpdienst.
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Dankzij de telefoonbeheersfunctie kan de bestuurder over alle functies van zijn/haar mobiele telefoon
beschikken, van het beantwoorden van binnenkomende gesprekken, het bellen naar nummers van de kieslijst
of recent gebelde nummers, tot toegang en beheer van de favorietenlijst, tekstberichten en de kalender toe.
Alle infotainment-, multimedia- en mobiele telefoonfuncties worden geoptimaliseerd als in een luxe
personenwagen, met inbegrip van het tekstbericht ‘zie en hoor’ voor veiliger rijden.

On-board ritplanner maakt wagenparkbeheer kinderspel
DAILY BUSINESS UP kan werken als een ritplanner. De in het Sygic-navigatiesysteem geïntegreerde Fleetworkfunctie helpt bij het optimaliseren van de efficiëntie van het wagenpark door het plannen en verdelen van de
ritten over de bestuurders en het indelen van hun routes en opdrachten.
Met een tik op het scherm is het complete plaatje met alle informatie van het voertuig online en offline te
raadplegen, zoals de identificatiecode, de totale kilometerstand, het aantal draaiuren van de motor en het
brandstofpeil. In de sectie Vehicle Efficiency Management van de app kunnen de geplande servicebeurten
gemakkelijk bijgehouden worden. De app waarschuwt ook als onderhoud nodig is, om het voertuig te allen
tijde in topconditie te houden..

Business Instinct dat zich continu ontwikkelt en aanpast aan de veranderende wensen van de klant
DAILY BUSINESS UP wordt regelmatig geüpgraded met nieuwe functies, om zich continu aan te passen aan de
veranderende behoeften van de transportwereld. Geheel in de geest van het Business Instinct van de Daily
Euro 6, helpt de app de klant bij de ontwikkeling van zijn bedrijf met on-board connectiviteit om de
productiviteit van het wagenpark te vergroten en de efficiëntie van de chauffeurs te maximaliseren.

Productief comfort in een professionele werkomgeving
Met het 4 decibel lagere lawaainiveau, de herziene layout met tot 18 opbergvakken die strategisch over de
cabine zijn verdeeld voor gemakkelijker toegang, het functionele dashboard, ontworpen om een
professioneel online workstation te creëren, en de nieuwe app BUSINESS UP, legt de nieuwe Daily het beste
fundament voor de productiviteit nodig om een professioneel transportbedrijf tot groei te brengen.

Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van
kapitaalgoederen die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato
Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim gamma
lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7,2 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de
Trakker (Off-Road) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens, vaste en
geleide dumpers en speciale voertuigen.
Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa,
Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de allerbeste
en modernste technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160 landen biedt Iveco
gegarandeerd technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt ingezet.
Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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