
FUNKCJE I ZALETYKORZYŚCI DLA KLIENTÓW

ZASTOSOWANIA

© Bosch Rexroth AG, RE98752/2020-11-04

BODAS Connect –

All-in-one Connectivity
Kompleksowe rozwiązanie dla maszyn terenowych

 Kompleksowe rozwiązanie w zakresie łączności: 

Łączenie urządzeń + funkcje zarządzania danymi

 Stale rozszerzana oferta usług w zakresie zarządzania flotą 

i monitorowania stanu

 Tworzenie interfejsów dostosowanych do potrzeb pod 

względem wyglądu i obsługi

 Monitorowanie stanu przez specjalistów

 Skalowalne, oparte na chmurze i sprawdzone zarządzanie 

danymi

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie łączności: 

Łączenie urządzeń + funkcje zarządzania danymi

BODAS Connect All-in-one Connectivity rozszerza funkcje 

systemu BODAS Connect Device Connectivity poprzez 

sprawdzone usługi w zakresie zarządzania danymi. To w pełni 

zintegrowane rozwiązanie IoT dla maszyn mobilnych, 

bazujące na platformie BOSCH IoT Suite z 10 milionami 

podłączonych pojazdów, obsługuje, przetwarza i przechowuje 

dane uzyskane przez jednostki RCU (Rexroth Connectivity 

Unit). Użytkownicy mogą korzystać ze stale poszerzanej 

oferty gotowych funkcji zarządzania flotą i monitorowania 

stanu. Interfejsy REST-API i MATLAB, a także nasz interfejs 

Bosch IoT Insights z możliwością dostosowania, zapewniają 

dodatkowe opcje analizy danych. 

Tworzenie interfejsów dostosowanych do potrzeb pod 

względem wyglądu i obsługi

Bosch IoT Insights umożliwia korzystanie z własnych 

oznaczeń. Klienci mogą tworzyć interfejsy dostosowane 

pod względem wyglądu i sposobu obsługi. Umożliwia to 

producentom OEM i właścicielom floty sprzedaż systemu 

BODAS Connect All-in-one Connectivity użytkownikom 

końcowym wykorzystując rozwiązanie IoT z całkowicie 

nowymi, własnymi modelami biznesowymi.

Transformacja cyfrowa na rynku pojazdów terenowych 

postępuje w sposób zaawansowany, a rozwiązania chmurowe 

umożliwiające elektroniczne sterowanie napędami 

hydraulicznymi i elektrycznymi oznaczają dla klientów 

znaczne korzyści. Firma Bosch Rexroth jest jedną z 

czołowych firm w tym obszarze. Jako silny partner 

przemysłowy i dostawca rozwiązań, wykorzystujemy naszą 

gruntowną wiedzę oraz szeroką ofertę oprogramowania i 

sprzętu BODAS, dostarczając klientom unikalne, 

zintegrowane rozwiązanie IoT – BODAS Connect All-in-one 

Connectivity. Oprócz funkcji zarządzania danymi do obsługi 

floty i monitorowania stanu, nasze rozwiązania oferują szereg 

opcji bezprzewodowych interakcji z sieciami sterowników 

pojazdów terenowych. Interakcje te obejmują programowanie, 

parametryzację i diagnostykę sterowników firmy Bosch 

Rexroth.  
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BODAS Connect – All-in-One Connectivity

Kompleksowe rozwiązanie dla maszyn terenowych

DANE TECHNICZNE

Monitorowanie stanu przez specjalistów

Mając za sobą wiele lat doświadczenia w dziedzinie pojazdów 

terenowych, firma Bosch Rexroth może oferować najlepsze 

na rynku rozwiązania. Wśród nich można wyróżnić funkcje 

monitorowania systemów hydraulicznych, dostarczające 

przydatne informacje umożliwiające doskonalenie tych 

systemów w pojazdach kolejnych generacji i lepsze 

zrozumienie potrzeb klientów w tym obszarze.

Skalowalne, oparte na chmurze i sprawdzone zarządzanie 

danymi

BODAS Connect All-in-one Connectivity bazuje na platformie 

BOSCH IoT Suite. To sprawdzone rozwiązanie chmurowe 

zapewnia skalowalność i może być dostosowywane do 

indywidualnych potrzeb. Bosch IoT Insights umożliwia 

elastyczną zmianę wykresów, diagramów i widgetów niemal 

bez programowania.  

All-in-One Connectivity – jak rozpocząć? 

Oferujemy trzy wstępnie skonfigurowane zestawy startowe 

BODAS Connect odpowiadające potrzebom klientów i 

bazujące na wcześniejszym doświadczeniu. 

Aby ograniczyć początkowe trudności klienci korzystają z 

możliwości stuprocentowego kontrolowania kosztów. 

Jednostki RCU o różnej klasie wydajności stanowią 

podstawowy sprzęt. Dostępne są również trzy pakiety 

zarządzania urządzeniami oraz szeroki wybór opcji 

zarządzania danymi i sprawdzonych funkcji. Dodatkowe 

informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.

Zestaw startowy 2GO 2Start 2Run

Czas działania 2 miesiące 6 miesięcy maks. 6 

miesięcy

Obsługiwane pojazdy 1 do 20 do 10

Ilość kanałów śledzenia CAN 1 do 3 do 3 

Sygnały CAN z indywidualną 

konfiguracją

nie tak tak

Usługi zarządzania danymi 

Wizualizacja sygnału CAN • - •

Widok śledzenia pojazdu • - •

Magazynowanie danych • - •

Zarządzanie urządzeniem (RCU)

Oprogramowanie urządzenia • • •

Konfigurowalne oprogramowanie 

urządzenia

- • •

SOTA: Zdalna aktualizacja 

oprogramowania RCU

- • •

Zdalne usługi BODAS (RC)

Zdalna parametryzacja - • •

Zdalna aktualizacja oprogramowania 

wbudowanego

- • •

Odczyt i zapis informacji o błędach - • •

BODAS Connect – All-in-One Connectivity 

BODAS Connect – Device Connectivity


