
ONONDERBROKEN INZICHT, 
TIJDENS DE GEHELE LEVENSDUUR 
VAN UW INSTALLATIE
KONE 24/7 Planner



Met KONE 24/7 Connected Services investeert u in de 
toekomst. Deze service blijft continu verbeteren en 
waarde toevoegen. 

KONE 24/7 Planner biedt u een lange termijnplan dat u op de 
hoogte houdt van de staat van uw installaties en u helpt om 
betere beslissingen te nemen over uw gebouwbeheer. 

Het plan wordt gemaakt op basis van uw prioriteiten, 
deskundige inspecties en gegevens over de staat van uw 
installaties. Het plan wordt regelmatig bijgewerkt en biedt 
realtime inzichten in de staat van uw gebouw. 

Dankzij KONE 24/7 Planner bent u minder tijd kwijt aan 
ongeplande reparatieverzoeken. Het helpt u bij keuzes 
maken voor investeringen in uw gebouw en houdt u gefocust 
op belangrijke taken. Met volledige transparantie is het 
gemakkelijker om besluitvormers te overtuigen van het 
belang van het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. 
Het kunnen voorspellen van wanneer onderdelen vervangen 
moeten worden of onderhoud nodig hebben, draagt bij aan 
de verlenging van de levensduur van de lift, zorgt voor minder 
ongeplande stilstand en kan het aantal reparaties verminderen. 

Allerlei smart functies kunnen ook aantrekkelijk zijn voor 
nieuwe huurders en de waarde van uw gebouw vermeerderen. 
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KONE 24/7 Planner  
is gebaseerd op

Gegevens & 
geavanceerde 

analyses van KONE 
24/7 Connect

Staat van de 
installaties & inspectie 

door een monteur 

Gebruiks-
statistieken & 
gegevens over 

levensduur

GEEN GISWERK  
OF ONAANGENAME 
VERRASSINGEN 
MEER
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KONE 24/7 Planner geeft aanbevelingen gebaseerd 
op echte gebruiksgegevens van uw installaties. Het 
plannen van uw gebouwbeheer berust niet meer op 
giswerk. 

Waarom is het belangrijk om goed op de 
hoogte te zijn van uw installaties?

U bent beter in staat om goed 
onderbouwde keuzes te maken en 
beslissingen te nemen met betrekking  
tot uw gebouw. 

Het is mogelijk om preventieve acties in 
te plannen om ongeplande stilstand te 
minimaliseren.

Budgetteren is eenvoudiger en meer 
voorspelbaar. Minder verrassingen,  
meer controle. 



EENVOUDIG 
PLANNEN
KONE 24/7 Planner geeft geautomatiseerde en 
intelligente deskundige ondersteuning die helpt 
bij budgetteren en investeringsplanning. 

WAAR HECHT U WAARDE AAN?
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Zou u op een budgetplan 
vertrouwen dat meer 
dan twee jaar geleden is 
gemaakt op basis van visuele 
inspectie? 

Met 24/7 Planner is dat 
niet nodig. Profiteer 
van geavanceerde 
analyses en feitelijke 
gebruiksstatistieken 
van uw installaties om 
betere beslissingen te 
kunnen nemen over wat 
er wanneer gerepareerd 
of gemoderniseerd moet 
worden. 

Verlengde levensduur van gebouw:
Op feiten gebaseerde en tijdige aanbevelingen 
helpen om de levensduur van uw installaties te 
verlengen.

Kostentransparantie:
Op feiten gebaseerde gegevens over de staat 
van uw installaties en informatie over toekomstige 
reparaties en modernisering helpen bij het stellen 
van prioriteiten bij het investeren.

Betrouwbaarheid en gemak:
Vervangingen en modernisering kunnen zodanig 
worden gepland dat gebruikers er zo min mogelijk 
last van hebben. 

Minder onverwachte reparaties:
Pro-actieve planning helpt bij het minimaliseren 
van overlast door ongeplande reparatie- en 
moderniseringswerkzaamheden. 



MET KONE 24/7 PLANNER KRIJGT U
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Gebouwmanagementsplannen
Wij lichten uw installaties grondig door en maken een plan 
met suggesties voor het verbeteren van de staat van uw 
gebouwportefeuille. De plannen bevatten op feiten gebaseerde 
aanbevelingen om de veiligheid, prestaties, betrouwbaarheid en het 
design van uw liften te verbeteren. Wanneer modernisering nodig 
is, bieden we duidelijke aanbevelingen voor oplossingen die voor 
u geschikt zijn en die u ondersteuning bieden in elke fase van het 
moderniseringsproces. 

Conditierapporten
We combineren gegevens van KONE 24/7 Connected Services 
met een jaarlijkse inspectie op locatie om conditierapporten 
over uw installaties samen te stellen. De rapporten geven u een 
gedetailleerd inzicht in de prestatiegeschiedenis en inspectiestatus 
van uw installaties en geven een algehele score van elke 
afzonderlijke installatie in uw portefeuille. 

Jaaroverzicht - deskundig advies
Tijdens een jaarlijkse beoordelingsbijeenkomst met KONE-
experts lopen we door de bevindingen van de gegevensmonitoring 
heen en prioriteren we de acties die het beste bij uw behoeften 
passen. Na deze bijeenkomst ontvangt u een op maat gemaakt 
conditierapport en gebouwbeheerplan.

24/7 monitoring van de staat van de lift 
gedurende de gehele levensduur
Onze intelligente technologie analyseert toekomstige behoeften en 
de staat van uw installaties. We voorspellen toekomstige reparatie- 
en moderniseringsbehoeften met behulp van parameters zoals 
de levensduur van componenten, realtime gebruiksgegevens 
en service needs. Deze vroege waarschuwingen worden tijdens 
onderhoudsbezoeken door onze monteur gevalideerd. 
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KONE 24/7 Planner maakt deel uit van het toonaangevende 
aanbod van KONE 24/7 Connected Services.

INTELLIGENT 
VOORSPELLEND 
ONDERHOUD

NAADLOZE BESCHIKBAARHEID VAN UW INSTALLATIE  
EN OP FEITEN GEBASEERDE BESLUITVORMING

Een zorgeloos gevoel voor 
eindgebruikers
	¡ Door uw installaties in de gaten 

te houden, verhoogt KONE 24/7 
Connected Services de veiligheid 
en toegankelijkheid.

	¡ Het eindresultaat is een soepele 
doorstroom van mensen en 
tevreden gebruikers

Blijf op de hoogte
	¡ KONE 24/7 Connected Services 

vermindert de werklast voor 
facility managers door realtime 
de staat van uw installaties te 
detecteren en tevens stilstand 
van roltrappen en deuren 
weergeeft

Een boost voor uw bedrijf
	¡ KONE 24/7 Connected Services 

helpt in het vroegtijdig, pro-actief 
opsporen en oplossen van fouten 
voordat ze problemen kunnen 
veroorzaken. 

	¡ Soepele doorstroom van 
mensen, minder uitvaltijd en een 
toegenomen beschikbaarheid 
zorgen ervoor dat uw gebouw 
aantrekkelijker wordt voor 
huurders en hebben een positief 
effect op de waarde van het 
onroerend goed.

Ondersteuning bij 
budgetplanning
	¡ De liftgezondheidsscore en het 

gebouwmanagementplan helpen 
u om te bepalen waar en wanneer 
te investeren.

	¡ Data-gestuurd 
gebouwmanagementplan 
verlengt de levensduur van uw 
installaties, helpt u bij het maken 
van beslissingen en vermindert 
ongepland onderhoud.1 2 3 4

KONE 24/ Alert + KONE 24/7 Connect + KONE 24/7 Planner



KONE 24/7 Connected Services brengt de 
ononderbroken doorstroom van mensen 
naar een hoger niveau. Door deze service 
verbetert de gebruikerservaring, blijft u op 
de hoogte en investeert u in de toekomst 
van uw gebouw.

We verbinden uw liften, roltrappen en 
automatische gebouwdeuren met onze 
service in de Cloud en beoordelen de 
gegevens met behulp van kunstmatige 
intelligentie om waardevolle informatie 
te kunnen leveren over aankomende 
onderhoudsbehoeften en potentiële 
problemen, nog voordat ze zich 
daadwerkelijk voordoen. 

HET STADSLEVEN – 
ONONDERBROKEN
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Intelligentie
Op kunstmatige intelligentie gebaseerd onderhoud 
vermeerdert de waarde van uw gebouw en verlengt 
de levensduur van de installaties.

Veiligheid
Continue prestatie- en risico-analyse verminderen 
de uitval van installaties en verbeteren de 
toegankelijkheid. 

Transparantie
De status van de installaties en servicerapporten, 
gebaseerd op echte gebruiksdata, zorgen ervoor dat 
u op de hoogte blijft.  



KONE biedt innovatieve en eco-efficiënte oplossingen voor liften, roltrappen, 
automatische gebouwdeuren en de systemen die hen integreren met de intelligente 
gebouwen van vandaag. 

Wij ondersteunen onze klanten bij elke stap; van ontwerp, productie en installatie 
tot onderhoud en modernisering. KONE is een wereldleider in het helpen van onze 
klanten bij het beheren van een soepele stroom van mensen en goederen door hun 
gebouwen.

De toewijding aan onze klanten is aanwezig in alle KONE-oplossingen. Hierdoor zijn 
wij een betrouwbare partner gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Wij 
dagen onze industrie uit. We zijn snel, flexibel en hebben een welverdiende reputatie 
als technologieleider, met innovaties zoals KONE MonoSpace® DX,  
KONE NanoSpace™ en KONE UltraRope®.

KONE heeft bijna 57.000 toegewijde experts in dienst om u wereldwijd en lokaal van 
dienst te zijn.

XXXX
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