
DE VOORDELEN VAN 
DIGITALE DIENSTEN 
VOOR UW LIFT!
Een zorgeloze ervaring voor elke lifteigenaar

Dit is wat het voor u kan betekenen!



WAT BEDOELEN WE MET 
DIGITALE DIENSTEN?
Veel apparaten zijn tegenwoordig verbonden. Via een app heeft u 
dan toegang tot informatie en kunt u deze zelfs bedienen. Voor liften 
is dit vrijwel hetzelfde. Door deze te verbinden - connecten - krijgt u 
toegang tot een zee aan informatie. En kunt u de lift zelfs bedienen 
via uw mobiele telefoon.

Misschien denkt u nu “dat heb ik helemaal niet nodig”. Dat snappen 
we, maar het verbinden van uw lift heeft meer voordelen dan u 
denkt. Daar vertellen we u later meer over.

Vrijwel elke lift kan gekoppeld worden. Soms is hiervoor een 
kleine aanpassing nodig. Hierna krijgt u toegang tot de status van 
uw installaties en kunt u zelfs storingen, stilstand en opsluiting 
voorkomen!

K O N E  D I G I TA L E  S E R V I C E S

WELKE DIENSTEN ZIJN ER?
De meest gekozen digitale diensten zijn onze KONE 24/7 
Connected Services. Deze bestaan uit KONE 24/7 Connect en 
KONE 24/7 Planner.

Andere diensten die u toe kunt voegen zijn Elevator Call, een app 
waarmee u met uw mobiel de lift op kunt roepen en de KONE 
Information schermen waarmee u eenvoudig de gebruikers van 
het gebouw van informatie kunt voorzien.



WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR 
U ALS LIFTEIGENAAR?
Dankzij onze twee slimme diensten: KONE 24/7 Connect 
en KONE 24/7 Planner heeft u vanaf nu nauwelijks 
omkijken naar uw lift. Stilstand behoort vrijwel tot de 
verleden tijd en ook budgetteren voor uw lift was nog 
nooit zo eenvoudig!

K O N E  D I G I TA L E  S E R V I C E S

VOORKOM STORINGEN, 
OPSLUITINGEN EN 
STILSTAND

KONE 24/7 CONNECT KONE 24/7 PLANNER

• Door parameters in de lift continu te 
monitoren worden eventuele afwijkingen 
snel opgemerkt.

• Dankzij deze gegevens zullen storingen 
en opsluitingen vrijwel tot het verleden 
behoren.

• Zo heeft uw lift de hoogst mogelijke 
beschikbaarheid. En u aanzienlijk minder 
klachten van gebruikers van het gebouw.

VOORKOM ONVEILIGE 
SITUATIES DANKZIJ 
VOORSPELLEND ONDERHOUD

EENVOUDIG BUDGETTEREN 
EN GEEN ONVERWACHTE 
KOSTEN MEER

BLIJF ZELF ALTIJD OP DE 
HOOGTE VAN DE STATUS  
VAN UW LIFT

• Laat gebruikers van de lift zonder 
gevaar uitstappen door onveilige 
stopverschillen te voorkomen

• Vindt er onverhoopt een opsluiting 
plaats? Dan is onze monteur al 
onderweg!

• Door het monitoren van componenten 
in de lift weet onze monteur wanneer 
eventuele reparaties noodzakelijk zijn

• Weet wat de status is van uw lift(en) en 
welke mogelijke investeringen eraan 
komen.

• Hiermee maakt u eenvoudig een budget 
op basis van echte data.

• Altijd weten wat er nodig is betekent, 
geen onverwachte facturen meer op de 
deurmat

• Via de handige online omgeving heeft u 
toegang tot alle informatie die voor u als 
lifteigenaar belangrijk is.

• Weet wat er speelt, welke acties er zijn 
genomen en zie de status van uw installatie(s)

• Alle informatie over al uw lift(en) eenvoudig 
verzameld op een plek.



K O N E  D I G I TA L E  S E R V I C E S

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN 
VOOR UW GEBOUW?

https://www.kone.nl/over-ons/contact
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