Schindler Ahead
ActionBoard
Aktuálne informácie
stále k dispozícii
Vďaka modernej technológii môžete mať neustály prehľad o aktuálnom stave
vašich výťahov a eskalátorov. Kedykoľvek a kdekoľvek. Novinka Schindler Ahead
ActionBoard, postavená na platforme IoT (Internet of Things, takzvaný internet
vecí), je navrhnutá tak, aby vám v zrozumiteľnej forme poskytovala podstatné
informácie spojené s každodennou prevádzkou vašich zariadení, či už ide o dáta
o výkone, alebo štatistiky. Zákazníkom aj cestujúcim tak prináša viac pohodlia aj
úsporu času.
Centrálna platforma
Ide o komplexný systém, ktorý vám vždy
zabezpečí aktuálne informácie o stave
a aktivitách vami spravovaných výťahov
a eskalátorov. Výrazne prispieva k uľahčeniu
a väčšej efektivite pri ich prevádzke a údržbe.
Výsledkom je napríklad prediktívna údržba,
takže odhalenie, analýza aj riešenie možných
technických problémov ešte predtým, ako sa
objavia. Dochádza tak k minimalizácii
nečakaných porúch a odstávok.

Rýchly prístup
Prostredníctvom on-line prístupu alebo
aplikácie Schindler Ahead ActionBoard, ktorá
je dostupná pre mobilné telefóny aj tablety,
máte potrebné údaje vždy k dispozícii.
Samozrejmosťou je zasielanie upozornení
a automatických pripomienok, ktoré k vám
zamieria priamo prostredníctvom aplikácie
alebo e-mailov. Môžete ich tak ľahko zdieľať,
napríklad s obyvateľmi bytového domu.
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Proaktívne reakcie
V prípade komplikácie s prevádzkou vám
Schindler Ahead ActionBoard umožní
konať proaktívne a automaticky
informovať vybraných obyvateľov
a partnerov.

Jednoduché ovládanie
Vďaka prehľadne rozmiestneným
informáciám a jednoznačným ikonám
nájdete v platforme Schindler Ahead
ActionBoard jednoducho a rýchlo cestu
k dátam, ktoré práve potrebujete,
kedykoľvek a kdekoľvek.

Jednoduchšie dlhodobé plánovanie
Vlastníkom budov a správcom objektov
ponúkne platforma prístup k dátam
o prevádzke a výkone, ale aj
k obchodným informáciám o zariadení.
Uľahčí im tak údržbu zariadení aj správu
budov.

Dôležité informácie
Sami si vyberte, aké údaje chcete
sledovať a analyzovať, napríklad kvôli
efektívnejšej údržbe. Potom už je len na
vás, či si ich budete sami sťahovať,
kedykoľvek ich budete potrebovať, alebo
či si ich dáte zasielať automaticky vo
vopred zvolenom intervale.

Zaslanie žiadostí on-line
Prostredníctvom Schindler Ahead
ActionBoard jednoducho zadáte aj celý
rad požiadaviek. Ak potrebujete napríklad
objednať návštevu servisného technika,
stačí pár kliknutí.

Komplexné informácie
Či už potrebujete rýchlo zistiť všeobecné
informácie týkajúce sa celého portfólia
vami spravovaných výťahov a eskalátorov,
alebo zistiť podrobnosti o jednom
konkrétnom zariadení, so Schindler
Ahead ActionBoard to pôjde jednoducho.

Výborná dostupnosť
Využitie Schindler Ahead ActionBoard nie
je podmienené prepojením so stolovým
počítačom. K dispozícii je aj aplikácia pre
mobilné zariadenia s operačným
systémom iOS a Android.

Oznámenie
Získajte prostredníctvom Schindler Ahead
ActionBoard cenné informácie, ako je
očakávaný čas príchodu servisného
technika alebo správa o dokončenej
oprave.

Stály prehľad
Nastavte si, aké upozornenia
a automatické pripomienky si prajete
dostávať. Potom vám už neunikne žiadne
dôležité oznámenie týkajúce sa vami
spravovaných výťahov či eskalátorov.
Navyše ich môžete jednoducho zdieľať,
napríklad s obyvateľmi bytového domu,
ktorí tak budú vedieť o plánovaných
odstávkach a dostupných službách.

História v kocke
Aj údaje o minulosti zariadenia sú veľmi
dôležité. Preto ich Schindler Ahead
ActionBoard ukladá a vy si ich môžete
zobraziť, kedykoľvek potrebujete.

Hlavné výhody
Neustále dostupné dôležité informácie
Jednoduchá kontrola aj zdieľanie kľúčových zistení
Jednoduchšia a efektívnejšia prevádzka aj údržba
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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.

