
FLUX DE PERSOANE –  
PEOPLE FLOW® – 
NEÎNTRERUPT, DE LA  
UȘĂ LA DESTINAȚIE
KONE 24/7 Connected Services pentru uși de clădire



Prin intermediul KONE 24/7 Connected Services pentru 
elevatoare și scări rulante, am optimizat deplasările 
de la un etaj la altul. Acum, aplicăm același serviciu 
revoluționar la fluxul de persoane pe orizontală. 

Întreținerea predictivă și un flux mai fluid de persoane 
care intră și ies din clădire asigură utilizatorilor 
o experiență mai bună de la ușă la destinație. 

Prin includerea ușilor dumneavoastră automate de 
clădire în KONE 24/7 Connected Services. veți primi 
informații valoroase despre fluxul de persoane și veți 
înțelege mai bine modul de utilizare a clădirii. Acestea 
furnizează date reale de utilizare, care permit un proces 
decizional mai informat și îmbunătățesc operațiile de 
întreținere preventivă pe baza unor fapte reale, fără 
nicio acțiune din partea dumneavoastră. 

Deplasarea prin clădire începe și se termină la ușă. 
Asigurați-vă că experiența este fluidă și plăcută de 
la început la sfârșit.

NEÎNTRERUPT, DE LA UȘĂ LA DESTINAȚIE

KONE 24/7 
CONNECTED SERVICES 
PENTRU UȘI DE CLĂDIRE
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Informații
Întreținerea predictivă inteligentă bazată pe AI 
determină creșterea valorii clădirii și prelungește 
durata de viață a echipamentelor. 

Siguranță
Analiza continuă a performanțelor și a riscului 
reduce defecțiunile echipamentelor și îmbunătățește 
accesibilitatea. 

Transparență
Rapoartele de stare și de service ale echipamentelor, 
pe baza unor date reale de utilizare, vă țin la curent. 

KONE 24/7 Connected Services reprezintă un nivel 
complet nou pentru fluxul neîntrerupt de persoane. Este 
un serviciu care îmbunătățește experiența utilizatorului, 
vă ține la curent și constituie o investiție în viitorul 
clădirilor.

Conectăm ascensoarele, scările rulante și ușile de 
clădiri automate la serviciul nostru bazat pe cloud 
și utilizăm evaluarea bazată pe AI a datelor pentru 
a furniza informații valoroase privind necesitățile de 
întreținere ulterioare și orice probleme potențiale – 
înainte de apariția acestora.

VIAȚĂ URBANĂ – 
NEÎNTRERUPTĂ
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 UȘI 

 ASCENSOARE  SCĂRI RULANTE 



Sistemul urmărește constant 
parametrii critici. 

Tehnologia inteligentă analizează 
necesitățile de întreținere și 
anticipează defecțiunile. 

Tehnicianul nostru primește 
informațiile potrivite, la momentul 
potrivit. 

Primiți informații viabile privind 
starea activelor și propuneri 
pentru viitor. 

CUM FUNCȚIONEAZĂ
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Funcționarea senzorilor  
și a siguranțelor

Activare în caz de urgență

Erori și avertismente ale 
panoului de comandă al ușii

Ușile sunt sau nu blocate

Mișcările ușii

Statistici de utilizare

Distanță și durată 
de deplasare

Capacitate baterie

ANALIZA DATELOR REFERITOARE LA UȘI NE AJUTĂ 
SĂ ANTICIPĂM CELE MAI COMUNE DEFECȚIUNI

KONE 24/7 Alert
	¡ Service-ul de diagnosticare permanentă 

monitorizează și analizează încontinuu 
starea operațională a ușii.

	¡ Dacă apare o problemă, veți fi notificat 
imediat, cu instrucțiuni de recuperare în 
caz de urgență și de analiză a cauzei.

	¡ Rezultatul final? O disponibilitate 
îmbunătățită a ușii, un flux mai fluid 
de persoane și mai mulți utilizatori 
mulțumiți.

KONE 24/7 Connect 
	¡ Datele de utilizare reale ne ajută să 

luăm decizii mai informate privind modul 
de remediere a oricăror probleme 
potențiale înainte de a cauza defecțiuni 
– sau chiar înainte de a se produce.

	¡ Monitorizarea și analiza în timp real 
vă permit să primiți informații valoroase 
despre fluxul de persoane și vă ajută 
să înțelegeți mai bine modul de utilizare 
a clădirii.

	¡ Include fluxul de persoane, funcțiile 
senzorilor de siguranță, mișcările ușilor, 
activările în caz de urgență și informații 
privind starea blocată/deblocată a ușii.
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Prin intermediul canalelor noastre digitale, 
dumneavoastră și echipa puteți fi informați permanent 
cu privire la starea echipamentului și la progresul 
lucrărilor de întreținere. 

KONE Online
Informații actualizate privind lucrările de întreținere la 
îndemână. KONE Online adună toate datele de întreținere 
într-o singură locație, unde puteți urmări cu ușurință 
performanțele echipamentelor și puteți face planuri de viitor.

KONE Mobile
Actualizări în timp real din mers. Urmăriți starea tuturor 
echipamentelor aflate în întreținerea KONE, precum și 
lucrările de întreținere curente, anterioare și viitoare.

Rapoarte de date trimestriale
Datele trimise trimestrial prezintă propriile dumneavoastră 
echipamente și acțiunile de întreținere efectuate în trimestrul 
anterior și în tot anul. 

VĂ ȚINE 
LA CURENT
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„Prin interfața conectată a ușii, pot vedea limpede 
starea în timp real a tuturor ușilor, oferind actualizări 
cheie clienților mei.”
  – Managerul de unitate

„KONE îmi poate oferi informații și perspective privind 
deplasarea persoanelor în clădire și alți indicatori cheie 
care facilitează administrarea afacerii.”
  – Managerul clădirii

„Pot efectua întreținere predictivă pentru a reduce la 
minimum timpul de nefuncționare și pentru a genera 
venituri maxime pentru clienții mei.”
  – Managerul centrului comercial

„Prin conectarea ușii, pot controla în mod dinamic 
temperatura clădirii, economisind costurile cu energia.”
  – Comerciantul

CARE SUNT 
BENEFICIILE KONE 
24/7 CONNECTED 
SERVICES PENTRU 
UȘI DE CLĂDIRE? 



KONE oferă soluții inovatoare și eco-eficiente pentru ascensoare, scări rulante, uși de 
clădire automate și sistemele care le integrează cu clădirile inteligente ale prezentului. 

Acordăm permanent asistență clienților, de la proiectare, producție și instalare la 
întreținere și modernizare. KONE este lider global în asistența acordată clienților 
în gestionarea fluxului fluid de persoane și bunuri prin clădiri. 

Angajamentul nostru față de clienți este prezent în toate soluțiile KONE. Aceasta ne 
transformă într-un partener viabil pe întreaga durată a ciclului de viață al clădirii. Noi 
schimbăm baza de cunoștințe convențională din domeniu. Suntem rapizi, flexibili 
și avem o reputație binemeritată ca lider tehnologic, cu inovații precum KONE 
MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ și KONE UltraRope®. 

KONE dispune de aproape 57.000 de experți dedicați, pentru deservirea globală 
și locală a clienților.

Această publicație are un caracter informativ general și ne rezervăm dreptul, în orice moment, să modificăm designul și specificațiile 
produsului. Nicio declarație din documentul de față nu va fi interpretată ca o garanție sau condiție, explicită sau implicită, cu privire la vreun 
produs, la caracterul adecvat pentru un anumit scop al produselor, la posibilitatea de comercializare sau la calitatea acestora. De asemenea, 
prezentul document nu constituie o declarație privitoare la termenii vreunui contract de cumpărare. Pot exista mici diferențe între culorile din 
materialele imprimate și cele reale. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® și People Flow® sunt mărci comerciale înregistrate 
ale KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation. XXXX
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