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Vær oppdatert til enhVer tid
Ved å bruke våre nye digitale kanaler kan du og teamet ditt holde dere 
oppdaterte om statusen til anlegg og vedlikeholdsarbeid til enhver tid. 

hold deg enkelt oppdatert om alt vedlikeholdsarbeidet vårt via nettbaserte 
kommunikasjons- og overvåkingssystemer som gir sanntidsinformasjon om 
tilstanden til heisene, rulletrappene og de automatiske dørene – inkludert 
opplysninger om reparasjoner og tilknyttede kostnader.



3

Kone online –
inForMaSJon oM VedliKeholdSarBeidet VÅrt, nÅr dU trenGer det

■  Med KONE Online får du enkelt tilgang og oversikt over vedlikeholdet   
 KONE utfører, og du kan sjekke statusen til anlegget ditt samt pågående   
 vedlikeholdsaktiviteter.  

■ KONE Online gir deg også detaljert informasjon om vedlikehold, reparasjoner  
 og utkall-historikk, inkludert kontrakts- og faktureringsinformasjon.  

■ I tillegg kan du lage egendefi nerte rapporter og sende dem via e-post.   
 Rapportene gir opplysninger om utførte arbeid og hva det enkelte arbeidet   
 koster. Dette gjør det enklere å planlegge og budsjettere, slik at du kan sette  
 opp neste års vedlikeholds- og moderniseringsbudsjett i god tid.

Kone MoBile –
raSK oppdaterinG nÅr dU er pÅ Farten

■ Ønsker du å få et varsel når vedlikeholdsarbeidet ditt starter, og   
 når det er gjennomført?

■ Med vår praktiske app kan du:    

 – Motta statusvarsler om service gjennom hele prosessen fra   
  serviceforespørselen registreres til arbeidet er ferdig utført

    – Legge inn serviceforespørsler om vedlikehold ved hjelp av   
  appen, i stedet for å måtte ringe KONE

    – Komme i kontakt med dine KONE-kontakter via et enkelt tastetrykk
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Kone aS
www.kone.no

Denne publikasjonen er ment som en generell orientering, og vi forbeholder oss retten til når som helst å endre produktets utforming og spesifi kasjoner. Ingen formulering i publikasjonen må tolkes 
som en garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med produkter, produktenes kvalitet eller anvendelighet for spesielle formål eller endring av kjøpsvilkårene. Mindre forskjeller 
mellom trykte og faktiske farger kan forekomme. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® og People Flow® er registrerte varemerker for KONE Corporation. 
Copyright © 2017 KONE Corporation.

Ta kontakt med oss for mer informasjon
Tlf. 909 22 909 / E-post: norge@kone.com 

Hvis du allerede har påloggingsinformasjon til KONE Online, kan 
du laste ned appen for å komme i gang: 


