
BEDRE KOMMUNIKATION 
I DIN BYGNING

KONE Information



KOMMUNIKATION 
PÅ ET HØJERE 
NIVEAU
KONE Information er en enkel, men alligevel 
fleksibel måde at kommunikere med de 
mennesker, der bruger din bygning.

Du kan dele målrettet indhold via KONE 
MediaScreens i dine elevatorer og med andre 
skærme i din bygning.

I stedet for at være afhængig af rodede 
opslagstavler og tidskrævende manuelle 
opdateringer kan du nemt og hurtigt udsende 
indhold fra enhver pc med internetforbindelse. 

TAG KONTROL OVER KOMMUNIKATIONEN
KONE tager sig af alt, så du kan fokusere på 
at give alle, der bruger din bygning, den bedste 
kommunikationsoplevelse.

Med KONE Information skal du bare vælge det indhold, 
der skal vises fra de tilgængelige apps, og enten 
dele indholdet med det samme eller vælge et senere 
tidspunkt. 

Tjenesten inkluderer avancerede funktioner som 
deling af indhold på sociale medier med filtrering og 
godkendelse af opslag.

Servicegebyret dækker forbindelse, cybersikkerhed og 
softwareopdateringer samt overvågning 24/7.
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MEDIASCREEN
Nå ud til elevator-
passagererne med målrettede 
information via en tilsluttet 
skærm. 

MEDIAPLAYER
Hold alle i bygningen 
opdateret ved at oprette 
forbindelse til dine 
eksisterende skærme

BEDRE KOMMUNIKATION I ALLE TYPER BYGNINGER

SUNDHED 
Hospitaler og  
sundhedscentre

ERHVERV 
Kontorer, hoteller, 
restauranter og  
kommercielle bygninger

OFFENTLIGT 
Tog og metrostationer, 
undervisningsinstitutioner 
og biblioteker

BEBOELSE  
Beboelsesejendomme, 
plejehjem og 
studieboliger
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SÅDAN FUNGERER DET
KONE MediaScreen

Skærmtype TFT LCD

Skærmstørrelse 15"

Betragtningsvinkel ≥ 80° (alle retninger)

Montering Vægmonteret

Mål Bredde: 372 mm
Højde: 296 mm
Dybde: 30,5 mm

Internetforbindelse 4G + SIM  
(leveres af KONE)

KONE MediaPlayer

Tilslutning HDMI

Effekt 230 V

Mål Bredde: 162 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 91 mm

Internetforbindelse 4G + SIM  
(leveres af KONE)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Light Standard Premium

KONE Content Manager

Forbindelse og dataoverførsel*

Software- og sikkerhedsopdateringer

Meddelelser fra ejendomsadministrator

Tekst og billeder

Vejret

RSS-feed (til visning af tredjeparts nyheder osv.)

Trafikoplysninger

Sociale medier (Facebook, Instagram og Twitter)

* Vores servicepakker inkluderer et månedligt mobildatatillæg, som dækker det 
typiske forbrug. Dataforbrug ud over dette tillæg faktureres i overensstemmelse 
med KONEs aktuelle prisliste.

SKRÆDDERSYEDE SERVICEPAKKER

KONE MediaScreen

KONE Content Manager

KONE MediaPlayer

KONE DIGITAL PLATFORM

Alle typer skærme



KONE tilbyder innovative og miljøvenlige løsninger inden for elevatorer, 
rulletrapper, automatiske døre og porte samt de systemer, der integrerer dem med 
moderne intelligente bygninger. 

Vi støtter vores kunder i alle faser – lige fra design, produktion og installation til 
vedligeholdelse og modernisering. KONE er verdensførende med hensyn til at 
hjælpe vores kunder med at håndtere den jævne strøm af mennesker og gods 
i deres bygninger. 

Vores stærke kunderelationer afspejler sig i alle KONEs løsninger. Vi er en 
pålidelig partner gennem hele bygningens levetid. Vi udfordrer den traditionelle 
viden inden for branchen. Vi er hurtige og fleksible og har et velfortjent renommé 
som teknologileder med innovationer som KONE MonoSpace® DX, KONE 
NanoSpace™ og KONE UltraRope®. 

KONE beskæftiger tæt på 60.000 engagerede eksperter, så vi kan betjene dig 
både globalt og lokalt.

Dette dokument har kun til formål at give almene oplysninger, og vi forbeholder os ret til når som helst at ændre produktets udformning 
og specifikationer. Ingen af formuleringerne i denne publikation må opfattes som garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, 
i forbindelse med produkter, disses anvendelighed til specielle formål. salgbarhed, kvalitet samt gengivelse af købsvilkår. Der kan 
forekomme mindre forskelle mellem farver i brochuren og i virkeligheden. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® 
og People Flow® er registrerede varemærker tilhørende KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation.
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