ALLTID UPPDATERAD
KONE Online och KONE Mobil

ALLTID UPPDATERAD
Håll dig uppdaterad om allt vårt underhållsarbete enkelt via webbaserade
kommunikations- och övervakningssystem som ger realtidsinformation om
hissarnas, rulltrappornas och de automatiska dörrarnas skick – inklusive
information om reparationer och tillhörande kostnader.
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KONE ONLINE

INFORMATION OM VÅRT UNDERHÅLLSARBETE NÄR DU BEHÖVER DET
n

	Med KONE Online får du enkelt tillgång till och översikt över det underhåll
som KONE utför och du kan kontrollera utrustningens status och pågående
underhållsaktiviteter.

	KONE Online ger dig även detaljerad information om underhåll, reparationer
och utryckningshistorik, inklusive avtals- och faktureringsinformation.

n

	Dessutom kan du göra egna anpassade rapporter och skicka dem via e-post.
Rapporterna ger information om utfört arbete och vad det specifika arbetet
kostar. Detta gör det enklare att planera och budgetera, så att du kan göra nästa
års underhålls- och moderniseringsbudget i god tid.
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KONE MOBIL

SNABB UPPDATERING I FARTEN
Vill du få ett meddelande när ditt underhållsarbete börjar och när det
är genomfört?

n



n

Med vår praktiska app kan du:
–	Ta emot statusmeddelanden på utfört servicearbete genom hela
processen, från att serviceförfrågan registreras till att arbetet är klart
–	Lägga in serviceförfrågningar om underhåll med hjälp av appen
–	Komma i kontakt med KONE genom ett enda knapptryck
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Ta kontakt med oss för mer information
Tel. 0771-50 00 00/E-post: sverige@kone.com
Om du redan har inloggningsuppgifter till KONE Online
kan du ladda ned appen för att komma igång:

KONE AB
www.kone.se
Detta dokument är tänkt att ge allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och -specifikationer. Ingen formulering i dokumentet får tolkas som en garanti,
varken uttrycklig eller underförstådd, avseende produkter, produkternas kvalitet eller användbarhet för särskilda ändamål eller ändring av köpvillkoren. Mindre skillnader mellan tryckta och faktiska färger
kan förekomma. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation.
Copyright © 2017 KONE Corporation.

3604

