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HOLD DIG OPDATERET HELE TIDEN
Med vores nye digitale kanaler kan du og dit team til enhver tid holde jer opdateret 
om status på anlæg og vedligeholdelsesarbejde. 

Hold dig opdateret om alt vores vedligeholdelsesarbejde via online kommunikations- 
og overvågningssystemer, som giver oplysninger i realtid om status på elevatorer, 
rulletrapper og automatiske døre – herunder reparationer og tilhørende 
omkostninger.
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KONE ONLINE –
OPLYSNINGER OM VORES VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE, NÅR DU SKAL BRUGE DEM

n   Med KONE Online får du nemt adgang og overblik over den vedligeholdelse, 
som KONE udfører med mulighed for at tjekke status for dit anlæg og 
igangværende vedligeholdelsesaktiviteter.  

n  KONE Online indeholder desuden detaljerede oplysninger om vedligeholdelse, 
reparationer, historik på tilkald samt kontrakt- og faktureringsoplysninger.  

n  Derudover kan du fremstille brugertilpassede rapporter og sende dem pr. e-mail. 
Rapporterne indeholder oplysninger om udført arbejde og prisen på det enkelte 
projekt. Det gør det nemmere at planlægge og budgettere, så du kan udarbejde 
næste års vedligeholdelses- og moderniseringsbudget i god tid.

KONE MOBILE –
HURTIG OPDATERING PÅ FARTEN
n	 	Vil du gerne have besked, når dit vedligeholdelsesarbejde starter, 

og når det er gennemført?

n	 Med vores praktiske app kan du:    

    –  Modtage statusmeddelelser om vedligeholdelsesopgaver gennem 
hele processen, fra vedligeholdelsesanmodningen registreres, til 
arbejdet er udført.

    –  Oprette anmodninger om vedligeholdelse ved hjælp af appen i stedet 
for at ringe til KONE.

    –  Komme i forbindelse med dine KONE-kontakter med et enkelt tryk.
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Denne publikation er tænkt som en generel orientering, og vi forbeholder os retten til at ændre produktets design og specifikationer til enhver tid. Ingen formulering i publikationen må tolkes 
som en garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, i forbindelse med produkter, produkternes kvalitet eller egnethed til et bestemt formål eller ændring af købsbetingelserne. Mindre 
forskelle mellem trykte og faktiske farver kan forekomme. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® og People Flow® er registrerede varemærker tilhørende KONE Corporation. 
Copyright © 2017 KONE Corporation.

Tlf. 35 87 80 00/E-mail: danmark@kone.com 

Hvis du allerede har loginoplysninger til KONE Online,  
kan du downloade appen for at komme i gang: 

Kontakt os, hvis du vil vide mere


