Schindler Ahead Core
Vytvorené pre dnešok,
pripravené na budúcnosť
Schindler Ahead prináša široké spektrum digitálnych služieb založených na
platforme IoT (Internet of Things, takzvaný internet vecí). Výrazne tak prispieva
k ľahšej správe a údržbe zariadení a zvyšuje komfort cestujúcich. Všetkým
zúčastneným prináša podstatné informácie, kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujú.
Základom riešenia, ktoré je možné aktuálne využiť a zároveň je už teraz pripravené
pre budúcnosť, je Schindler Ahead Core.

Moderné technológie vo vašich službách
Schindler Ahead Core je základom
prepojení, ktoré umožňujú vzdialený
monitoring a detailné analýzy výťahov,
eskalátorov aj pohyblivých chodníkov.
Ponúka neustály monitoring zariadení
a zdieľanie dát, ktoré majú majitelia,
správcovia a obyvatelia budov, ale aj
zodpovední zástupcovia spoločnosti
Schindler neustále k dispozícii. Výsledkom
je napríklad prediktívna údržba,
prispievajúca k minimalizácii nečakaných
porúch a odstávok.

Inteligentné a prepojené riešenie
Systém pracuje prostredníctvom
hardvérového zariadenia CUBE, ktoré prináša
inteligentné a prepojené riešenie. Dôležité
údaje o spravovanom zariadení sa
zhromažďujú, priebežne analyzujú
a prenášejú sa do cloudovej platformy. CUBE
však dokáže ešte viac: spustí aplikácie alebo
nastreamuje mulitmediálny obsah.
Samozrejmosťou je funkcia núdzového
volania, a to pri využití tej najvyššej úrovne
kybernetickej bezpečnosti.

SCHINDLER AHEAD

Schindler Ahead Core
Digitálne služby na mieru
Zákazníci využívajúci službu Schindler Ahead Core sa
nemusia starať o aktualizácie alebo dostupnosť všetkých
požadovaných funkcií, riešiť kompatibilitu ani preverovať
zabezpečenie. Všetko zariadi spoločnosť Schindler.
V rámci služby sú zahrnuté aj náklady na zabezpečenie
dátového pripojenia a hlasového volania.

Kľúčové vlastnosti
Ahead Services
Ahead Connectivity

Ahead Services
Ahead RemoteMonitoring

Schindler Ahead Connectivity

Schindler Ahead Remote Monitoring

–– Bezdrôtová sieť 4G/LTE pre spoľahlivý prenos hlasu a dát.
–– Správa SIM kariet a telekomunikačné poplatky.
–– Nepretržité pripojenie a pravidelné testy slúžiace na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti.
–– Pripravené na prevádzku záložného systému pre komunikáciu pri
výpadku napájania.

–– Nepretržitý vzdialený monitoring stavu zariadenia umožňuje
prediktívnu údržbu, lepšie využitie technickej podpory
aj optimalizáciu zabezpečenia náhradných dielov.
–– Výrazne prispieva k uľahčeniu a väčšej efektivite pri prevádzke
a údržbe.
Ahead Services
Future Readiness

Ahead Comm./Services
Ahead ActionBoard

Schindler Ahead ActionBoard

Pripravenosť na budúcnosť

–– K aktuálnym informáciám o stave zariadenia máte vďaka
kľúčovému nástroju Schindler Ahead ActionBoard prístup
ako zo stolových počítačov, tak aj prostredníctvom mobilných
zariadení, a to vďaka špeciálnej aplikácii.
–– Dostupné prehľady si môžete prispôsobiť tak, ako vám to bude
vyhovovať.
–– Samozrejmosťou je zasielanie upozornení a automatických
pripomienok, ktoré k vám zamieria priamo prostredníctvom
aplikácie alebo formou e-mailov.

–– Nová platforma Schindler Ahead predstavuje ľahký vstup
do digitálnej éry vo svete výťahov a eskalátorov. Namiesto
analógových pevných linek využíva spoľahlivejšie a kvalitnejšie
bezdrôtové pripojenie, ktoré zároveň umožňuje pohodlnú
aktiváciu nových služieb.
–– Vďaka bezdrôtovým aktualizáciám bude váš softvér vždy
aktuálny bez toho, aby sa k vám musel servisný technik
osobne dostaviť.

Hlavné prednosti
Uptime

Insights

Convenience

Prevádzka bez odstávok. Špičková diagnostika umožňuje prediktívnu údržbu, teda odhalenie, analýzu aj
riešenie možných technických problémov ešte skôr, ako sa objaví. Výsledkom je napríklad minimalizácia
nečakaných porúch a odstávok.
Neustále prepojenie. Aktuálne informácie o stave zariadenia majú kedykoľvek k dispozícii všetci zúčastnení
od majiteľa a správcu budovy cez servisných technikov a dispečing až po cestujúcich.
Pohodlie. Schindler Ahead Core ponúka jedinečnú kombináciu pripojenia, monitoringu a širokého spektra
služieb. Napriek rastúcemu objemu dát zostáva výstup vďaka jednotnej platforme prehľadný. Šetrí čas aj
náklady spojené s prevádzkou zariadenia.
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Služby, ktoré umožňuje platforma Schindler Ahead, sú určené pre všetky nové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky značky Schindler spravované spoločnosťou
Schindler výťahy a eskalátory, a. s. Táto publikácia slúži len na všeobecné informačné účely a spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory, a. s., si vyhradzuje právo
kedykoľvek meniť návrh a špecifikácie produktov. Žiadne vyhlásenie obsiahnuté v tejto publikácii sa nebude vysvetľovať ako záruka alebo podmienka vyjadrená alebo
predpokladaná pre akýkoľvek produkt, jeho vhodnosť pre akýkoľvek konkrétny účel, predajnosť, kvalitu ani nebude interpretovaná ako termín alebo podmienka
akejkoľvek dohody týkajúcej sa výrobku alebo služby zahrnutej v tejto publikácii. Môžu existovať malé rozdiely medzi farbami produktov v tomto letáku (či už v tlačenej
alebo v elektronickej podobe) a v skutočnosti.

