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Η Ford λανσάρει μία νέα εφαρμογή smartphone για συνδεδεμένα οχήματα που θα βοηθήσει τους πελάτες
μικρών επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν την απόδοση, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα.
Η FordPass Pro είναι μία ειδική, νέα εφαρμογή για εκείνους που τα οχήματά τους αποτελούν επαγγελματικό
εργαλείο, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται μέχρι και πέντε οχήματα Ford από μία
οθόνη.
"Ο χρόνος είναι πολύτιμος για τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, και γι’ αυτό προσπαθούμε να
προσφέρουμε απλές τεχνολογικές λύσεις, που γνωρίζουμε ότι θα κάνουν τη διαφορά" δήλωσε ο Richard
Bunn, FordPass director, Ford Mobility Europe."Η νέα εφαρμογή FordPass Pro θα βοηθήσει τους πελάτες
μας να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση των οχημάτων τους και περισσότερο στο να κάνουν την
επιχείρησή τους επιτυχημένη."

Η εφαρμογή FordPass Pro παρέχει τα εργαλεία που χρειάζονται οι
επιχειρήσεις για να διαχειριστούν μέχρι και πέντε οχήματα από μόλις μία φιλική προς το χρήστη διεπαφή.
Μεταξύ των λειτουργιών είναι:
●

Check In (Γενικός έλεγχος): Στην αρχική οθόνη παρέχεται δυναμική και άμεση πρόσβαση σε
σημαντικές πληροφορίες κάθε οχήματος – για παράδειγμα παρέχονται πληροφορίες για τη στάθμη του
AdBlue ώστε να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες πότε πρέπει να ανεφοδιαστούν

●

●

●

●

●

Vehicle Location (Εντοπισμός Οχήματος): Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να
γνωρίζουν που βρίσκονται τα οχήματά τους στην αρχή ή στο τέλος της ημέρας, ενώ παράλληλα βοηθά
τους οδηγούς να εντοπίζουν τα van τους σε πολυσύχναστους χώρους στάθμευσης ή εργοτάξια
Remote Lock/Unlock (Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Από Απόσταση): Με αυτή τη λειτουργία
διασφαλίζεται η ασφάλεια των οχημάτων και του περιεχομένου τους παρέχοντας ανεξάρτητη
προστασία τόσο για την καμπίνα όσο και για το χώρο αποσκευών

Vehicle Health (Κατάσταση Οχήματος): Παρέχονται πληροφορίες
για τους βασικούς δείκτες κατάστασης του οχήματος, όπως οι στάθμες των διαφόρων υγρών, η
διάρκεια ζωής του λαδιού και η πίεση των ελαστικών, συμβάλλοντας στον περιορισμό της
φυσιολογικής φθοράς και της βελτίωσης της οικονομίας
Alarm Notification (Ειδοποίηση Συναγερμού): Η λειτουργία αυτή ειδοποιεί άμεσα τους ιδιοκτήτες
στην περίπτωση που συναγερμοί κάποιων των οχημάτων έχουν ενεργοποιηθεί
Remote Start (Απομακρυσμένη Εκκίνηση): Σε αυτόματα οχήματα η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους
ιδιοκτήτες να εκκινούν τον κινητήρα από απόσταση – ιδανικό για προθέρμανση και ξεπάγωμα των
οχημάτων ώστε να είναι λειτουργικά έτοιμα για τις πρωινές βάρδιες, μόλις φτάνει ο οδηγός

Νέες λειτουργίες και βελτιώσεις θα προστίθενται κάθε τόσο στην εφαρμογή FordPass Pro. Μερικές από τις
επερχόμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν ένα Guard Mode υψηλότερου βαθμού προστασίας, το οποίο θα
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων εφοδιασμένων με το ενσωματωμένο modem FordPass Connect να
ειδοποιούνται για οποιαδήποτε δραστηριότητα στο van τους – ακόμα και αν το ξεκλείδωμα γίνεται με κλειδί
– παρέχοντας ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας και σιγουριάς. Επίσης, το online Service Booking
(Κλείσιμο Ραντεβού Σέρβις) θα βοηθά τους ιδιοκτήτες να διαχειρίζονται ενεργά τη συντήρηση των
οχημάτων τους.

Η εφαρμογή FordPass Pro είναι συμβατή με smartphones Apple και
Android και διατίθεται στο Apple AppStore και το Google Play store στη Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία,
Ιταλία και Γαλλία, ενώ μελλοντικά θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές.
Η εφαρμογή FordPass Pro θα υποστηρίξει ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι πελάτες μεγάλων στόλων
θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από τις Telematics & Data Services της Ford Commercial Solutions.*
Η Ford είναι η No. 1 μάρκα επαγγελματικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με τη γκάμα του Ford Transit να
σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους με 68.800 μονάδες, επίδοση αυξημένη κατά
2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
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