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KONE  Information



TA DIN 
KOMMUNIKATION  
TILL NÄSTA NIVÅ
Med KONEs informationslösningar kan du enkelt 
och flexibelt informera och skapa underhållning 
för byggnadens användare.

Du kan dela riktat innehåll via KONE 
MediaScreens i hissarna och med KONE 
MediaPlayer kan du även kommunicera via 
andra bildskärmar i byggnaden. 

I stället för att förlita dig på röriga anslagstavlor 
och tidskrävande manuella uppdateringar, kan 
du snabbt och enkelt publicera innehåll från 
valfri dator med internetanslutning. 

TA KONTROLL ÖVER DIN KOMMUNIKATION
KONE tar hand om allt annat, så att du kan fokusera på 
att ge den bästa kommunikationsupplevelsen för alla 
som använder din byggnad.

Med KONE Information, behöver du bara välja vilket 
innehåll som ska visas från de tillgängliga apparna 
och sedan publicera med en gång eller schemalägga 
publiceringen till ett senare tillfälle. 

Tjänsten omfattar avancerade möjligheter som delning 
av innehåll på sociala medier med kontrollerad anpassad 
filtrering.

Serviceavgiften täcker uppkoppling, cybersäkerhet 
och programvaruuppdateringar samt övervakning 
dygnet runt.
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MEDIASCREEN
Nå ut till hisspassagerarna med 
riktad information via en ansluten 
bildskärm. 

MEDIAPLAYER
Håll alla i byggnaden 
uppdaterade genom att ansluta 
till dina befintliga bildskärmar

BÄTTRE KOMMUNIKATION FÖR ALLA TYPER AV BYGGNADER

VÅRD OCH OMSORG 
Sjukhus, övriga vårdbygg-
nader

FÖRETAG 
Kontor, hotell, 
restauranger, butiker

OFFENTLIGA 
BYGGNADER 
Järnvägsstationer, 
tunnelbanestationer, 
utbildningsinstitutioner, 
bibliotek

BOSTADSHUS 
Flerbostadshus, 
äldreboenden, 
studentbostäder
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SÅ HÄR FUNGERAR DET
KONE MediaScreen (i hissen)

Skärmtyp TFT LCD

Skärmens storlek 15 tum

Visningsvinkel ≥ 80° (alla riktningar)

Montering Väggmonterad

Dimensioner Bredd: 372 mm
Höjd: 296 mm
Djup: 30,5 mm

Internetanslutning 4G + SIM  
(tillhandahålls 
av KONE)

KONE MediaPlayer

Anslutning HDMI

Spänning 230 V

Dimensioner Bredd: 162 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 91 mm

Internetanslutning 4G + SIM  
(tillhandahålls 
av KONE)

TEKNISK SPECIFIKATION

Light Standard Premium

KONE Content Manager

Anslutningsbarhet och dataöverföring*

Programvaru- och säkerhetsuppdateringar

Skickar meddelanden till fastighetsförvaltare

Text och bilder

Väder

RSS-flöde (för visning av tredjepartsnyheter m.m.)

Trafikinformation

Sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)

* I våra servicepaket ingår varje månad tillräckligt med dataöverföring via mobil 
för normal användning. Dataöverföring som överskrider det här paketet faktureras 
i enlighet med KONEs aktuella prislista.

VÅRA MEDIAPAKET & INNEHÅLL

KONE MediaScreen

KONE Content Manager

KONE MediaPlayer

KONE DIGITAL PLATTFORM

Alla typer av bildskärmar



KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, 
automatiska dörrar och de system som integrerar dem med dagens intelligenta 
byggnader. 

Vi stöder våra kunder varje steg på vägen, från design, tillverkning och installation 
till underhåll och modernisering. KONE är världsledande när det gäller att hjälpa 
kunderna att hantera ett smidigt person- och varuflöde i deras byggnader. 

Vårt engagemang för kunderna syns i alla KONE-lösningar. Detta gör oss till en 
pålitlig partner under byggnadens hela livscykel. Vi utmanar den konventionella 
visdomen i branschen. Vi är snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som 
branschledande inom teknikområdet, med innovationer som KONE MonoSpace® 
DX, KONE NanoSpace™ och KONE UltraRope®. 

KONE har över 60 000 engagerade anställda experter för att kunna hjälpa dig 
globalt och lokalt.

Denna broschyr är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktens utformning 
och specifikationer. Ingen formulering i dokumentet får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, 
rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i köpavtal. Mindre 
skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® och People Flow® 
är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation.
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