IVECO Driver Pal: pionierski cyfrowy asystent kierowcy IVECO działający w
oparciu o usługi Amazon Web Services oraz Amazon Alexa

Nowatorskie przedsięwzięcie IVECO stworzone w oparciu o usługę Amazon Web Services (AWS)
i wyznaczające nowe standardy innowacyjnego wsparcia kierowców zapewnia obsługę głosową
realizowaną dzięki rozwiązaniu Alexa firmy Amazon.
IVECO Driver Pal, nowy asystent kierowcy IVECO obejmujący usługi MYIVECO i MYCOMMUNITY,
umożliwia kierowcy przeniesienie świata cyfrowego na pokład oraz interakcję z pojazdem, a także ze
społecznością kierowców. Wszystko to jest możliwe, dzięki poleceniom głosowym wydawanym za
pośrednictwem rozwiązania Alexa firmy Amazon, które zapewnia wygodną, bezpieczniejszą
i bezstresową jazdę.
IVECO Driver Pal przenosi łączność na wyższy poziom, umożliwiając dostęp do rosnącego portfolio
usług cyfrowych IVECO ON za pomocą poleceń głosowych, a także do bogatego portfolio usług
Amazon Web Services i rozwiązania Alexa firmy Amazon.
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Podczas dzisiejszego wydarzenia online na żywo, marka IVECO zaprezentowała sieci dealerskiej oraz
międzynarodowej prasie branżowej rozwiązanie IVECO Driver Pal – pionierski cyfrowy asystent
kierowcy do nowych modeli IVECO Daily oraz IVECO S-WAY.
Stworzone we współpracy z AWS Professional Services rozwiązanie IVECO Driver Pal wykorzystuje
AWS Machine Learning, technologie głosowe, bezserwerowe oraz technologie bezpieczeństwa,
w tym Amazon Comprehend, Amazon DynamoDB, AWS Lambda, Amazon Translate, a także opartą
na chmurze usługę głosową Amazon Alexa, mającą poprawiać doświadczenie kierowcy.
Rozwiązanie to zapewnia kierowcom wsparcie na drodze ze strony sztucznej inteligencji
wykorzystującej technologie głosowe i umożliwiającej przeniesienie treści cyfrowych na pokład, a
także interakcję z pojazdem za pomocą poleceń głosowych.
IVECO Driver Pal zaprojektowano z myślą o wspieraniu kierowcy w optymalizacji trasy i postojów
poprzez dostosowywanie jazdy do zdarzeń na drodze w oparciu o informacje uzyskiwane w czasie
rzeczywistym od społeczności kierowców pojazdów IVECO, za pośrednictwem usługi wsparcia IVECO

oraz sieci. Dzięki temu kierowca może wykonywać wszystkie dodatkowe zadania, trzymając ręce na
kierownicy i nie spuszczając wzroku z drogi.

„Cieszymy się z premiery rozwiązania IVECO Driver Pal, które wyznacza nowe standardy w przemyśle
motoryzacyjnym” — powiedział Fabrizio Conicella, Global Head of Digital & Adv Technology
Commercial & Specialty Vehicles. „Dzięki wykorzystaniu szerokiego portfolio usług AWS oraz
metodologii Amazon Working Backwards Innovation, wdrożonej w trakcie AWS Digital Innovation
Program, marka IVECO była w stanie wprowadzić innowacje i dostarczyć w rekordowym czasie nową
usługę, która fundamentalnie zmienia sposób, w jaki kierowcy mogą wchodzić w interakcje
z pojazdami oraz społecznością kierowców. Nowy asystent głosowy IVECO wzmacnia cyfrową
strategię firmy na najbliższe lata. Polega ona na zdefiniowaniu na nowo sposobu wykonywania przez
kierowców swoich zadań oraz interakcji z pojazdem, przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu
bezpieczeństwa i komfortu”.
IVECO Driver Pal oferuje wszystkie funkcje, które pozwalają kierowcy przenieść świat cyfrowy na
pokład pojazdu i tym samym ułatwić sobie życie osobiste i zawodowe: za pomocą poleceń głosowych
użytkownik może wykonywać wszelkiego rodzaju zadania, minimalizując jednocześnie czynniki
rozpraszające uwagę. Zadania te obejmują m.in. zarządzanie kalendarzem, odtwarzanie muzyki i
ulubionych podcastów, połączenie z innymi urządzeniami z asystentem głosowym Alexa, sprawdzanie
wiadomości, pogody i komunikatów drogowych, a nawet uzyskiwanie dostępu do urządzeń automatyki
domowej z asystentem głosowym Alexa.
IVECO Driver Pal wyznacza kierunek w branży, wprowadzając dwie wyjątkowe usługi opracowane
we współpracy z AWS Professional Services i zespołem Alexa Auto: MYIVECO i MYCOMMUNITY.
MYIVECO oferuje zupełnie nowy sposób interakcji kierowcy z pojazdem. Kierowca może używać
komend głosowych do zarządzania podróżą i planowania trasy: ustawiać cel podróży, wyszukiwać
miejsca parkingowe i stacje benzynowe znajdujące się po drodze za pomocą systemu nawigacyjnego,
zmieniać trasę, aby uniknąć dużego natężenia ruchu, czy wyszukiwać restauracje i hotele. Może też
sprawdzić swój wynik oceny stylu jazdy i poprosić o wskazówki dotyczące bezpieczniejszej i bardziej
ekonomicznej jazdy. Podczas pokonywania długich tras IVECO Driver Pal, analizując informacje
z tachografu, powiadomi kierowcę nawet o tym, kiedy powinien zrobić regulaminową przerwę.
MYIVECO umożliwia kierowcy również włączenie listy kontrolnej pojazdu przed podróżą i uzyskanie
informacji o stanie i serwisowaniu głównych podzespołów, takich jak opony, akumulatory, filtr, sprzęgło
czy klocki hamulcowe. Kierowca może uzyskać dostęp do informacji na temat wydajności samochodu
ciężarowego, zapoznać się z poradami dotyczącymi jej poprawy, a także zarezerwować postój
serwisowy u wybranego dealera. W przypadku problemów technicznych kierowca może zwrócić się
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po pomoc do centrum Control Room IVECO, a w razie potrzeby – aktywować usługę Assistance NonStop i uzyskać dostęp do usługi Remote Assistance oraz aktualizacji drogą radiową.
Dzięki MYIVECO kierowca może aktywować kilka funkcji w kabinie, takich jak regulacja klimatyzacji
i ogrzewania, włączanie i wyłączanie świateł, włączanie multimediów itd. Pozwala mu to w pełni skupić
swoją uwagę na pokonywanej drodze i przyczynić tym samym do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Drugą wyjątkową usługą jest MYCOMMUNITY, która działa jak cyfrowe radio CB, pozwalające
użytkownikowi stać się częścią społeczności kierowców. Może on wymieniać wiadomości głosowe
z innymi kierowcami oraz wyszukiwać wiadomości m.in. na trasie lub w pobliżu miejsca docelowego.
Kierowcy mogą przekazywać sobie informacje o warunkach ruchu drogowego albo kolejkach do
kontroli granicznej, co pozwala uniknąć nieoczekiwanych opóźnień, bądź dzielić się wskazówkami
dotyczącymi najlepszych parkingów lub restauracji i innych przydatnych kwestii. Język nie stanowi
bariery, ponieważ MYCOMMUNITY tłumaczy treści w języku angielskim, niemieckim, francuskim,
włoskim i hiszpańskim, a w przyszłości pojawią się kolejne języki.
Z usługi MYCOMMUNITY będą mogli korzystać wszyscy kierowcy (nie tylko kierowcy pojazdów
IVECO), co umożliwi stworzenie większej społeczności wymieniającej się radami, wskazówkami oraz
utrzymującej kontakt na trasie.

IVECO
IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr
kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato
Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką
gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza
utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.
Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów
dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment
pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18
ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami
utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach
utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.
Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami,
wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.
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IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w
siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone
w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160
krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest
pojazd IVECO.
Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com
Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Aleksandra Zielińska

Magdalena Skorupińska

Marketing Manager Poland & Ukraine

Communication & Events Senior Specialist

aleksandra.zielinska@iveco.com

magdalena.skorupinska@cnhind.com
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