
Schindler Ahead ElevateMe
Bezdotykowa obsługa windy

We Elevate



Schindler Ahead ElevateMe
Obsługa windy z poziomu smartfona

Dzięki aplikacji mobilnej Schindler Ahead ElevateMe możesz 
korzystać z windy bez konieczności kontaktu z jej przyciskami 
sterującymi. Wystarczy, że użyjesz własnego smartfona 
do przywołania windy oraz wyboru docelowego piętra 
podróży. Poznaj to niezwykle proste i intuicyjne rozwiązanie, 
dostępne dla systemów operacyjnych iOS oraz Android. 

Podłączenie windy 

– Podłączenie windy do ekosystemu Schindler Ahead 
w chmurze zapewniającego łączność w standardzie 
4G/LTE.

Aplikację kodów QR 
i uruchomienie usługi

– Lokalizację kodów QR w pobliżu kaset wezwań na 
każdym przystanku lub w bliskim sąsiedztwie dla jak 
największej widoczności.

– Funkcjonalność usługi w postaci identyfikacji 
   windy i przystanku, na który wzywana jest kabina.

Co zapewniamy naszym klientom?
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Pozostałe rozwiązania Schindler CleanMobility

Schindler Nano Schindler UV CleanCar Schindler UV CleanAir Schindler Ultra UV PRO

Korzyści dla pasażerów 

Higieniczna obsługa. Większe bezpieczeństwo 
sanitarne podczas korzystania z windy, dzięki braku 
konieczności fizycznego kontaktu z przyciskami 
sterującymi (kasetami wezwań i panelami 
sterowania).

Intuicyjny interfejs. Prosty i przyjazny 
w obsłudze interfejs użytkownika, niewymagający 
wcześniejszego doświadczenia z aplikacją.

Gotowość na przyszłe rozwiązania. Możliwość 
rozbudowy usługi o innowacyjne rozwiązania 
cyfrowe w przyszłości.
 

Korzyści dla budynków

Najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
Cyberbezpieczeństwo i gwarancja prywatności 
dzięki cyfrowemu monitoringowi systemu oraz 
aktualizacjom zabezpieczeń oprogramowania.

Kompleksowa usługa. Bezpłatny dostęp 
do dedykowanej aplikacji mobilnej dla pasażerów, 
dostępność kodów QR na każdym przystanku, 
podłączenie do ekosystemu Schindler Ahead  
w chmurze.

Łatwa aktywacja*. Sprawne podłączenie usługi 
ElevateMe do wind kompatybilnych z Schindler 
Ahead.

Schindler Ahead ElevateMe
Obsługa windy z poziomu smartfona

Zeskanuj kod QR

– Pobierz aplikację mobilną Schindler Ahead ElevateMe 
ze sklepu z aplikacjami (iOS lub Android)*.

– Zeskanuj kod QR używając swojego smartfona.

*Pierwsze użycie kodu zainicjuje instalację aplikacji mobilnej
 (jeśli brak jej na smartfonie). 

Wybierz docelowy przystanek

– Z poziomu aplikacji mobilnej wybierz piętro podróży.
– Wsiądź do windy i opuść ją na docelowym przystanku 

bez dotykania przycisków sterujących.

Jak działa aplikacja?
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*Schindler Ahead ElevateMe jest usługą dedykowaną wyłącznie 
dla wind marki Schindler podłączonych do usług Schindler Ahead.
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Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wyglądu 
produktów w każdej chwili. Żadna z informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności 
produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej bądź jakości. Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również 
oferty sprzedaży prezentowanych w niej produk tów oraz usług i na jej podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych 
produktów i usług. 

Poznaj rozwiązania Schindler CleanMobility
Dla higienicznej czystości i bezpieczeństwa Twoich wind, 
schodów i chodników ruchomych

Żyjemy w zmieniającym się świecie. Codziennie uczymy się jak odpowiedzialnie dzielić wspólną 
przestrzeń zachowując bezpieczeństwo. W Schindler oferujemy rozwiązania, które pomagają 
dostosować się do nowej rzeczywistości. Dzięki produktom Schindler CleanMobility zapewniamy 
higienę oraz bezpieczeństwo wind, schodów i chodników ruchomych.

Schindler Nano
To nanotechnologiczna powłoka higienizująca aplikowana na powierzchniach użytkowych wind.

Schindler UV CleanCar
Oferuje dezynfekcję powierzchni kabiny windy za pomocą światła UVC.

Schindler UV CleanAir
Zadba o czyste i świeże powietrze w Twojej windzie dzięki lampie przepływowej UVC.
 
Schindler Ultra UV PRO
To stała dezynfekcja poręczy schodów i chodników ruchomych przy użyciu technologii UVC LED.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach CleanMobility na: http://www.schindler.com/pl-cleanmobility


