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IVECO lanserer en banebrytende
innebygd sjåfør-hjelper basert på
teknologi fra Amazon Web Services
(AWS)
Det banebrytende prosjektet fra IVECO, bygd på Amazon Web Services (AWS),
setter en ny standard når det gjelder innovative sjåførtjenester ved å introdusere
en stemmeaktivert tjeneste gjennom Amazon Alexa.
IVECO, en global produsent av lette, mellomtunge og tunge nyttekjøretøy og
busser, fører an i Europa ved å bruke AWS sin maskinlæring og serverfrie

muligheter og Amazon Alexa for å forbedre sjåførens kjøreopplevelse.
Den nye innovative tjenesten gjør at IVECO-sjåførene kan styre sin
ruteplanlegging ved hjelp av stemmen, og på samme måte sjekke kjøretøyets
vedlikehold og helsemessige status, samt be om kjøretips. Stemmestyringen
kan også betjene førerhusfunksjoner slik at sjåførene kan fokusere på veien
og dermed øke trafikksikkerheten. Systemet gjør det også enkelt for sjåførene
å stå i forbindelse med sjåførsamfunnet til IVECO.
Den nye stemmetjenesten, utviklet av IVECO Digital-team med støtte fra AWS
Professional Services, er bygget etter Amazon Working Backward Innovationmetoden som benytter AWSs Digital Innovation Program og bruker AWS
maskinlæring, stemme, sikkerhet og serverløs teknologi.
“Vi er glade for den nye stemmetjenesten som vil sette en ny standard innenfor
kjøretøyindustrien,” sier Fabrizio Conicella, digitalsjef hos IVECO. “Ved å utnytte
bredden i AWS sin portefølje har IVECO kunnet være innovative og på rekordtid
levere en ny tjeneste som endrer fundamentalt hvordan sjåførene kan samhandle
med kjøretøyene og vårt sjåførsamfunn. Den nye stemmetjenesten fra IVECO
underbygger selskapets fremtidige digitale strategi ved å kunne tilby sjåførene en
helt ny måte når det gjelder å utføre sine oppgaver på en interaktiv måte,
samtidig som det øker sikkerhets- og komfortnivået.”

IVECO er et selskap innenfor CNH Industrial N.V., en global leder innenfor
kapitalvaresektoren, oppført på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på
Mercato Telematico Azionario, organisert og styrt av Borse Italiana (MI: CNHI).
IVECO utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette, mellomtunge
og tunge nyttekjøretøy, samt offroad lastebiler og andre offroad kjøretøy.
Det brede kjøretøyprogrammet inkluderer Daily, et kjøretøy som dekker 3 – 7,2
tonns segmentet, Eurocargo fra 6 – 22 tonn, samt det tunge segmentet over 16
tonn, bestående av Trakker (dedikert for offroad kjøring) og IVECO WAY-serien
med landeveismodellen IVECO S-WAY foruten IVECO X-WAY til lettere
anleggskjøring. I tillegg kommer merkenavnet IVECO Astra som dekker gruve- og
anleggssektoren med tipptrucker og rammestyrte dumpere, samt spesialkjøretøy..
IVECO sysselsetter nesten 21.000 ansatte globalt. Selskapet har
produksjonsenheter i 7 land i Europa, Asia, Afrika, Oceania og Latin-Amerika hvor

det produseres kjøretøy med de mest avanserte teknologier. 4.200 salgs- og
servicepunkter i mer enn 160 land sikrer teknisk støtte uansett hvor i verden et
IVECO-kjøretøy er i arbeid.
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