KOTIINTULO
HELPOMMAKSI
KONE Residential Flow

SUJUVAMPI ARKI
KAIKILLE
Koti on paikka, jossa pitäisi pystyä
rentoutumaan ja unohtamaan arjen
murheet. Ovesta kulkeminen, vieraiden
päästäminen sisään ja kotiinkuljetusten
järjestäminen ovat pieniä päivittäisiä
asioita, joiden pitäisi sujua helposti
ja näppärästi. Tässä uusin teknologia
auttaa. KONE Residential Flow'n ansiosta
voit unohtaa ovien ja avainten kanssa
tuskailun, etkä enää jää paitsi tärkeistä
ilmoituksista tai kotiinkuljetuksista.
Toivota sujuvampi arki tervetulleeksi.


Ovet avautuvat sinulle automaattisesti
– älypuhelimesi on myös avaimesi.



Ole kuin VIP-henkilö omassa talossasi – valmiiksi
tilattu hissi vie sinut kotikerrokseesi.



Älä jää paitsi tärkeistä ilmoituksista – pysy ajan
tasalla älypuhelimesi ja infotaulujen avulla.



Toivota vieraat tervetulleeksi mistä vain – voit
tervehtiä vieraitasi ja päästää heidät sisään
älypuhelimesi avulla.



Ei enää kadonneita avaimia – anna
perheenjäsenillesi tai ystävillesi väliaikainen
elektroninen avain.



Helppo tilata, nopea asentaa ja vaivaton hallita
– me huolehdimme kaikesta.
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Appartment 2A
has new tenants
moving in today.
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KONE FLOW™ -SOVELLUS
– UUSI PÄÄOVEN AVAIN

KONE ACCESS


Avaa talosi pääovi automaattisesti.



Kulje kotikerrokseesi ilman napin painalluksia.

OPEN

KONE Residential Flow muuttaa älypuhelimesi pääoven
avaimeksi: helppokäyttöinen KONE Flow -sovellus sisältää
kaiken, mitä tarvitset. Voit avata ovia, päästää vierailijoita
sisään, lähettää avaimia perheenjäsenille ja ystäville ja jopa
tarkastaa taloyhtiön ilmoitukset.

ISO APU ISÄNNÖITSIJÄLLE


Jaa tärkeitä tiedotuksia kätevästi yhden näytön kautta.



Päivitä asukkaiden tietoja helposti ja nopeasti.



Digitaalinen avaintenhallinta säästää aikaa ja vaivaa.

KONE VISIT


Tervehdi vieraita kotisi ovipuhelimella tai
älypuhelimellasi.



Anna kulkuoikeus napin painalluksella, mistä
vain.

KÄYTTÖÖNOTTO ON HELPPOA JA
NOPEAA
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Appartment 2A
has new tenants
moving in today.

NOTIFICATION:

1

Teemme asennustyöt oviin ja sisääntuloon
noin viikossa

2

Asukkaat saavat käyttöohjeet ja
tervetulopaketin

3

Isännöitsijä ja asukkaat lataavat KONE
Flow -sovelluksen
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Nauttikaa sujuvammasta arjesta ja
esteettömästä kulkemisesta!

I

KONE INFORMATION


Tarkista remontit, huollot ja muut tärkeät
taloyhtiön ilmoitukset älypuhelimellasi.



Ajankohtaiset ilmoitukset saatavissa myös
hissien ja aulatilojen infotauluihin, jos sellaiset
on taloyhtiöllä käytössä.
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KONE on yksi maailman johtavista
hissi- ja liukuporrasyhtiöistä, joka
tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia hissi-,
liukuporras- ja automaattioviratkaisuja
sekä mahdollisuuden integroida KONEen
People Flow -ratkaisut osaksi nykyaikaisia
rakennuksia.
Haluamme tarjota parhaan mahdollisen
käyttäjäkokemuksen kehittämällä ja
toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat
ihmisten liikkumisen rakennuksissa
sujuvasti, turvallisesti ja viivytyksettä.
Tuemme asiakkaitamme rakennuksen koko
elinkaaren ajan laitteiden suunnittelusta
ja rakennustyönaikaisista ratkaisuista
kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.
Pyrimme jatkuvasti parantamaan
ratkaisujamme tehokkaalla tutkimus- ja
kehitystoiminnalla. Lisäksi otamme
ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat
huomioon kaikessa toiminnassamme.
Olemme alamme teknologiajohtaja ja
tunnettu merkittävistä innovaatioista, joista
esimerkkeinä ovat KONE MonoSpace®,
KONE EcoMod™ ja KONE UltraRope™.

KONE Hissit Oy
www.kone.fi

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi
tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. KONE ja KONE CombiSpace™ ovat KONE Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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