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NOTIFICATIONS
Appartment 2A
has new tenants
moving in today.

II

I

OPEN

KONE access
¡¡ Otwórz główne drzwi automatycznie – jeśli masz
telefon, system rozpozna Cię przez Bluetooth
¡¡ Nie czekaj na windę – to ona będzie czekała
na Ciebie i zawiezie Cię na Twoje piętro

OPEN

APLIKACJA KONE FlOW™
– TWÓJ CYFROWY KLUCZ
Z KONE Residential Flow Twój smartfon jest kluczem
do głównych drzwi budynku. Przy jego pomocy możesz
bezdotykowo otworzyć drzwi, dać dostęp do budynku
innym osobom lub odbierać ogłoszenia zarządcy.

KONE RESIDENTIAL FLOW
– POMOC DLA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
Administrator dzięki KONE Residential Flow może
z jednego komputera zarządzać dostępem ludzi do budynku
i skutecznie informować lokatorów o sprawach związanych
z nieruchomością. System zapewnia ponadto płynny
i bezpieczny przepływ ludzi w budynku i pozwala
ograniczyć koszty tradycyjnej portierni lub ochrony.

KONE VISIT
¡¡Przywitaj gości przez interkom lub smartfon
¡¡Niezależnie od miejsca pobytu otwórz drzwi
wejściowe dostawcy zakupów lub fachowcowi

Twój portfel jest już w telefonie…
A klucze?
Dom powinien być miejscem, w którym
możesz się odprężyć i oderwać od codziennych
stresów. Najlepiej, żeby wszystko w nim było
bezproblemowe, łatwe i przyjemne. Żeby
od samego wejścia wszystko szło jak po maśle
- żeby drzwi same się otwierały, a winda
już czekała, żeby zawieźć Cię do domu.
Jeśli się spóźnisz, żeby goście wygodnie poczekali
na Ciebie w hallu, a dostawca mógł zostawić
zamówione zakupy pod drzwiami mieszkania.
I żeby nie gubiły się klucze…

Nowe technologie umożliwiają już taki komfort.
KONE Residential Flow to elektroniczna recepcja,
cyfrowy portier i klucz w telefonie. Możesz
odbierać w czasie rzeczywistym informacje
od zarządcy, niezależnie od miejsca pobytu
możesz przydzielać dostęp do budynku
wybranym osobom, a wchodząc do domu
nie musisz używać kluczy, kart dostępu
czy przycisków.
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UŁATWIENIE ŻYCIA W CZTERECH
KROKACH
1

Skontaktuj się z KONE

2

Podczas jednej wizyty ocenimy
zakres prac w Twoim budynku

3

Otrzymasz od nas specyfikację
techniczną i kosztorys

4

Jeśli będą Ci odpowiadały,
my zajmiemy się resztą
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KONE information
¡¡Sprawdź ogłoszenia zarządcy w telefonie
¡¡Możesz je też przeczytać na ekranie w windzie
lub korytarzu
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www.kone.pl
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