KONE 24/7 CONNECTED SERVICES
Med KONE 24/7 Connected Services, er vi i bedre stand til å forutse,
vedlikeholde og handle før det oppstår feil på dine heisanlegg. Det betyr bedre
sikkerhet, full oversikt og trygghet for deg. For hvis noe skulle skje, vil vi
allerede vite om det.
SÅ INTELLIGENT, AT DET ER FORUTSIGBART
Med KONE og Amazons nyeste teknologi kan heisene selv fortelle hva de opplever, som gjør at vi kan holde oss et skritt
foran hendelsene. Resultatet? Færre stopp, raskere reparasjoner, reduserte kostnader og større trygghet for deg og
brukerne av dine heiser.

SIKKERHET, DØGNET RUNDT
Heiser arbeider hele døgnet, og det samme gjør vi. Hvis det oppstår et problem, får vi detaljert informasjon som
forteller oss hva problemet skyldes, og hvor mye det haster. Ved å holde kontinuerlig vakt hele døgnet, kan vi handle
raskt hvis det plutselig skulle oppstå en feil.

SÅ OVERSIKTLIG, AT DU HELE TIDEN VET
Hvis kritiske feil blir oppdaget og teknikerne varsles, informeres du umiddelbart. Når du er fullt oppmerksom på hva
som skjer, kan du planlegge fremover og budsjettere for fremtidige vedlikeholdsbehov. Med KONE Online og mobilappen
KONE Mobile, er du oppdatert til enhver tid.

KUNNSKAP OM TILSTANDEN PÅ DINE
HEISANLEGG
Pålitelige data i sanntid og kunnskap
om tilstanden på dine heisanlegg og
vedlikeholdsbehov.

MELDINGER OG RAPPORTER
Oversikt og status om dine anlegg samt
opplysninger om viktige serviceoppdrag i
kundeportalen KONE Online.

MÅLRETTET OG SKREDDERSYDD
VEDLIKEHOLD
Mer målrettet og skreddersydd vedlikehold
basert på den faktiske tilstanden på dine
heisanlegg.

NYTTEVERDIER FOR DEG SOM KUNDE

•
•
•
•

Bedre driftssikkerhet
Redusert risiko for ulykker
Innsikt i hva som skjer med dine anlegg
Ikke minst verdien av at heisen selv 		
varsler om de fleste driftsstopp, 		
før noen andre gjør det!
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