OVERAL EN ALTIJD OP DE HOOGTE
KONE Online and KONE Mobile

ALTIJD UP-TO-DATE
Met onze nieuwe digitale tools, zijn u en uw team altijd op de hoogte van de
de onderhoudswerkzaamheden en status van uw installatie(s).
Monitor onze onderhoudswerkzaamheden eenvoudig met onnze online
communicatie- en rapportagesystemen. Real time inzicht in de status van uw
liften, roltrappen, automatische deuren en gevelliftinstallaties - inclusief
details over reparaties en daarbij behorende kosten.

2

KONE ONLINE –

INFORMATIE OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ALS U DAT NODIG HEEFT
■

■

■

Altijd inzicht in de status van uw installatie(s) en controle op de
lopende onderhoudswerkzaamheden.
KONE Online geeft ook inzicht in reparaties, storingen uit het
verleden, contractinformatie en facturen.
Creëer uw eigen rapporten en verstuur ze via emial. De rapporten
bevatten gedetailleerde informatie over uitgeveoerde werkzaamheden en
de daarbij behorende kosten. Dit maakt plannen en budgetteren voor het
komende jaar gemakkelijker.

KONE MOBILE –
REAL-TIME UPDATES
■

■

Wilt u een bericht ontvangen wanneer we met de
onderhoudswerkzaamheden beginnen en wanneer we klaar
zijn?
Met onze app is dat mogelijk:
– Ontvang push berichten tijdens het gehele
onderhoudsproces, vanaf de aanvang van de
werkzaamheden totdat we klaar zijn.
– Meld storingen direct via de app, zonder dat u telefonisch
contact met ons hoeft op te nemen.
– Met één druk op de knop in contact met de klantenservice
van KONE
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KONE ONLINE EN KONE MOBILE
ZIJN VOOR U BESCHIKBAAR
We maken graag een account voor u aan, neemt u contact met ons op?
Tel 070-7990971
Email knlccc@kone.com
Heeft u al inloggegevens voor KONE (Care) Online? Download dan nu de
KONE MOBILE app, uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn hetzelfde:

KONE CORPORATION
www.kone.nl
This publication is for general informational purposes only and we reserve the right at any time to alter the product design and specifications. No statement this publication contains shall
be construed as a warranty or condition, express or implied, as to any product, its fitness for any particular purpose, merchantability, quality or representation of the terms of any purchase
agreement. Minor differences between printed and actual colors may exist. KONE MonoSpace ®, KONE EcoDisc®, KONE Care ® and People Flow® are registered trademarks of KONE Corporation.
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