
ALTIJD EN OVERAL OP DE HOOGTE
KONE Online en KONE Mobile



WEES ALTIJD UP-TO-DATE
Dankzij onze digitale kanalen beschikken u en uw teams steeds over de meest 
recente informatie over de status van installaties en onderhoudswerken.

KONE ONLINE –
UP-TO-DATE ONDERHOUDSINFORMATIE, WANNEER U DAT WILT

Met het KONE Online portal heeft u eenvoudig toegang tot 
informatie over:

■ Contracten
■ Installaties
■ Lopende onderhoudswerkzaamheden
■ Callouts en herstellingen

Een duidelijk  overzicht van het verleden, het heden en de toekomst

■ Verleden: gegevens over de beschikbaarheid, prestaties en 
reparatiekosten van installaties - evenals hoe snel KONE heeft 
gereageerd op serviceverzoeken - zodat u kan zien wat er eerder is 
gebeurd en hoe we het aanpakken 

■ Heden: gegevens over callouts en andere onderhoudswerkzaam-
heden, zodat u op de hoogte blijft van wat er nu gebeurt

■ Toekomst: gegevens over de prestaties en kosten van installaties op 
langere termijn, zodat u uw planning en budgettering in de 
toekomst kan verbeteren



KONE MOBILE –
REAL-TIME UPDATES ON THE GO

De KONE Mobile applicatie helpt u om 24/7 op de hoogte te blijven 
via uw smartphone. Volg de status van alle installaties die KONE voor 
u onderhoudt, inclusief 24/7 Connected Equipment, evenals lopende, 
afgeronde en geplande onderhoudswerkzaamheden.

■ Volg de voortgang van alle onderhoudstaken, van de registratie van 
het verzoek tot de voltooiing, met statusmeldingen op uw 
smartphone.

■ Krijg een duidelijk beeld van wat er met al uw installaties gebeurt, 
inclusief lopende onderhoudswerkzaamheden en of de installatie al 
dan niet in werking is.

■ Verstuur rechtstreeks vanaf uw smartphone een serviceverzoek en 
maak vanuit de app contact met een service-expert van het KONE 
Customer Care Center.

■ Verbeter de planning en budgettering met gedetailleerde rapporten 
over de onderhouds- en reparatiegeschiedenis van installaties, 
inclusief informatie over het uitgevoerde werk en de kosten.

■ Krijg een gedetailleerd zicht op feiten en cijfers over de prestaties van 
installaties die onder KONE 24/7 Connected Services vallen.
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KONE ONLINE EN KONE MOBILE 
ZIJN BESCHIKBAAR VOOR  
ONZE ONDERHOUDSKLANTEN
Neem contact met ons op voor meer informatie
Tel: +32 2 730 92 11 
Email: customer.service.be@kone.com

Heeft u al aanmeldgegevens voor KONE Online?
Download dan de app om aan de slag te gaan:




