
INTELIGENTNE USŁUGI KONE
KONE Elevator Call App



JAK DZIAŁA KONE ELEVATOR CALL?
Szybkie wybieranie: Po otwarciu aplikacji KONE Flow użytkownik widzi swoje 
ulubione, zdefiniowane wcześniej piętra (skróty). Wystarczy jedno kliknięcie,  
aby szybko wybrać najczęściej użytkowane piętro.
Wezwanie ręczne: Jeśli żądany przejazd windy nie znajduje się wśród skrótów, 
użytkownik może wezwać windę za pomocą interfejsu, wskazując piętro początkowe i 
docelowe.
Przypisywanie windy: Jeśli w budynku jest więcej niż jedna winda, na smartfonie 
wyświetli się oznaczenie windy realizującej wezwanie.

JAK ZARZĄDZAĆ FUNKCJAMI KONE ELEVATOR CALL?
KONE Flow Manager online może być obsługiwany przez administrację obiektu, 
recepcjonistów, pracowników ochrony lub inne osoby zarządzające systemami 
inteligentnego budynku. Narzędzie to służy do tworzenia i konfigurowania kont 
użytkowników KONE Elevator Call oraz zarządzania ich uprawnieniami dostępu 
do określonych kondygnacji.

1. Wezwanie windy      2. Winda startuje      3. Winda oczekuje

Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie informacje ogólne. KONE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i wzorniczych w swoich produktach. Żadnej informacji zawartej w tej ulotce nie należy traktować jako gwarancji lub warunku wyraźnego lub dorozumianego  
dla jakiegokolwiek opisanego tu wyrobu. Publikacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Kolory materiałów zaprezentowane w tej publikacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Usługi, produkty i rozwiązania 
opisane tu jako rozwiązania KONE na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia służą promocji zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednakże, rozwiązania te nie gwarantują, że w obiektach nimi objętych nie wystąpią nowe choroby lub zakażenia. KONE nie ponosi odpowiedzialności za żadne 
zakażenia lub choroby występujące na terenie takich obiektów, ani za wynikające z nich konsekwencje medyczne. Znak towarowy KONE jest zastrzeżony. Copyright © 2021 KONE Corporation.

KONE ELEVATOR CALL
KONE Elevator Call jest rozwiązaniem umożliwiającym wzywanie windy na wybrane 
piętro z dowolnego miejsca w budynku. Wystarczy użyć aplikacji KONE Flow App 
na swoim smartfonie, żeby to winda czekała na nas, a nie odwrotnie. KONE Elevator 
Call ma ponadto tę zaletę, że pozwala unikać dotykania jakichkolwiek przycisków 
windy, co jest obecnie zalecane ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

Bezpieczeństwo oraz zdrowie i dobre samopoczucie
     Użytkownicy mogą otrzymywać prawo dostępu do poszczególnych pięter
     Nie ma konieczności dotykania przycisków windy
     Wybierając piętro docelowe użytkownicy mogą zachować wymagany dystans 
     społeczny
Personalizacja
     Można określać dane piętra jako ulubione (skróty)
     Istnieje możliwość zaprogramowania najczęściej wybieranych tras 
     (określone piętra początkowe i docelowe)
Łatwość użytkowania
     Intuicyjny i elastyczny interfejs
     Alexa umożliwia głosowe wzywanie windy
     Administratorzy zarządzają kontami  
     użytkowników dzięki prostemu w obsłudze  
     narzędziu online (KONE Flow Manager)
     Aplikacja może być automatycznie aktualizowana
Wzrost wartości budynku
     Właściciele zapewniają wyższy komfort 
     użytkowania budynku dzięki nowoczesnym 
     usługom
     Inteligentne rozwiązania podnoszą 
     wartość budynku

GŁÓWNE KORZYŚCI


