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KONE Online – Vinkkejä käyttöön
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Etusivu

Mittarit:

• Määrittele itse 

mittarit, jotka 

haluat etusivulle

Käytettävissä olevat 

laiteryhmät

Menu

Linkit

tapahtumiin &

raportteihin

Mitä kohteella 

tapahtuu juuri nyt
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Omat asetukset & 
salasanan vaihto

Pikalinkit 

raportteihin



Valikot

Etusivu

Laitteiden tiedot ja toimenpiteet

Tapahtumat listattuna tai kalenterinäkymässä
Suunnitellut käynnit

Raportit 
24/7 –palveluun kytkettyjen laitteiden statistiikka

Sopimustiedot
Laskujen tiedot

Omat asetukset
Laiteryhmien ja käyttäjien hallinnointi / lisäys
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Raportin luominen & ajastus
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Uuden raportin luominen
Käytä valmista pikaraporttia tai valitse Luo uusi raportti
1. Valitse raporttityyppi
2. Valitse raportille halutut laitteet laiteryhmittäin tai 

yksittäin
3. Valitse aikaväli
4. Valitse raportille tulostettavat tiedot
5. Nimeä ja luo raportti

Voit ladata raportin .CSV tai .PDF –muodossa. Jos haluat 
ajastaa raportin, avaa Muokkaa ja jaa –valikko.
Latauksen jälkeen raportit löytyy Raportit -valikon 
etusivulta
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Laiteryhmät
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Laiteryhmät luodaan kohdasta Asetukset -

> Laiteryhmät

▪ Luo uusi laiteryhmä sivun oikeasta 

yläkulmasta

▪ Nimeä laiteryhmä

▪ Valitse laitteet jotka haluat ryhmään 

▪ Valitse käyttäjät, jotka haluat liittää 

laiteryhmään

▪ Voit muokata tai poistaa laiteryhmän 

myöhemmin

Voit luoda laiteryhmiä, jotka ovat 

käytettävissä raporteilla. Laiteryhmään 

voit valita esim. haluamasi kiinteistön tai 

kaupungin laitteet
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Käyttäjät

▪ Ylläpitäjä voi pyytää uuden käyttäjän lisäystä 

kohdasta Asetukset -> Käyttäjät -> Lisää uusi 

käyttäjä

▪ Täytä käyttäjän yhteystiedot ja profiili

▪ Pyyntö käsitellään ja tunnukset aktivoidaan 

osoitteessa asiakaspalvelu@kone.com
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▪ Lataa ja asenna sovellus

– iOS –laitteille App Storesta

– Android –laitteille Google Playsta

▪ Luo salasana kirjautumalla Tervetuloa KONE 

Onlineen –viestin linkistä

▪ Avaa sovellus ja lisää käyttäjätunnuksesi ja 

salasanasi

Kirjautuminen KONE Mobiiliin

https://apps.apple.com/us/app/kone-mobile/id964767987
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kone.kcolapp


KONE Mobiili -sovellus
PIKAKÄYTTÖOHJE

Laitteiden tila –välilehdellä näet yhdellä silmäyksellä laitteiden 

reaaliaikaisen tilan

Laitteet –välilehdellä näet yhteenvedon laitekannasta kohteittain ja 

laitetyypeittäin

Vikailmoitus –välilehdellä voit soittaa asiakaspalvelukeskukseen tai 

tehdä korjauspyynnön

Yhteystiedot –välilehdellä voit soittaa tai lähettää 

sähköpostia KONEelle

Ilmoitushistoriasta näet viimeisimmät tiedot laitteiden 

tilan muutoksista

Asetuksista voit valita mistä tapahtumista haluat saada ilmoituksia. 

Voit tarvittaessa muokata ilmoituksia myös puhelimesi asetuksista
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