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JAK DZIAŁA KONE INFORMATION?KONE INFORMATION
KONE Information zapewnia prosty i elastyczny sposób komunikacji z osobami,  
które korzystają z budynku. Na ekranach KONE MediaScreen, zainstalowanych  
w windach lub innych częściach obiektu, można przekazywać dowolne treści  
w bardzo prosty i wygodny sposób. Administracja budynku, korzystając  
z intuicyjnego w obsłudze KONE Content Managera, może przy użyciu jednego 
komputera połączonego z Internetem prezentować dowolne komunikaty kopiując 
je z innych plików lub przesyłać zawartość wybranych stron internetowych 
oferujących bieżące wiadomości ze świata, prognozy pogody czy treści  
rozrywkowe. KONE Media player umożliwia przesyłanie i prezentowanie  
równocześnie tych samych informacji na wszystkich istniejących już w budynku 
ekranach bądź różnicowanie przekazów w wybranych częściach obiektu.

     Użytkownicy budynku mają dostęp do bieżących informacji w windzie, lobby  
     lub innych częściach wspólnych budynku
     Administratorzy mogą w prosty sposób publikować w różnych miejscach obiektu  
     istotne dla użytkowników informacje
     Komunikacja z użytkownikami może odbywać się w czasie rzeczywistym -  
     publikowane komunikaty można elastycznie modyfikować w ciągu dnia,  
     przeplatając ogłoszenia lokalne zewnętrznymi treściami online
     Informacje mogą być prezentowane z zachowaniem profesjonalnie opracowanego    
     układu graficznego, specyficznego dla budynku i promocji marki
     Można korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak udostępnianie wybranych 
     treści mediów społecznościowych
     KONE zapewnia aktualizację oprogramowania, cyberbezpieczeństwo, monitoring 
     i zabezpieczenia 24/7, przy uwzględnieniu nielimitowanej liczby użytkowników
     KONE Information może służyć jako nośnik płatnych reklam pozyskanych 
     przez Administratorów
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