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1. STEEDS ONDER TOEZICHT 
Het systeem controleert voortdurend de 
belangrijkste parameters en verzendt 
meer dan 15.000 gegevens per dag via
de Cloud op een 4G-netwerk. 
 
2. STEEDS BETER
Samen analyseren Watson – de AI van 
IBM – en de teams van KONE de 
verzamelde gegevens en voorspellen ze 
defecten.
 
3. STEEDS GEDEELD
U beschikt zowel over betrouwbare 
informatie over de staat van uw 
installaties als over de nodige 
elementen om uw budgetten op 
voorhand te kunnen plannen.

4. STEEDS ACTIEF
De technieker krijgt de juiste 
informatie op het juiste moment. 
Als er bijkomende controles nodig zijn, 
zorgt hij hier onmiddellijk voor of worden 
die verzorgd tijdens het volgende 
onderhoudsbezoek.

NIEUWE DIENSTEN 
PREDICTIEF ONDERHOUD
KONE CareTM 24/7 CONNECTED SERVICES

DE 24/7 
GECONNECTEERDE 
DIENSTEN VAN 
KONE ZIJN 
INTELLIGENTE, 
INNOVERENDE 
DIENSTEN DIE UW 
DAGELIJKSE LEVEN 
VERBETEREN. 

KONE bundelde de krachten met 
IBM om zijn liften en roltrappen
nog intelligenter te maken. 
Sensoren op uw installaties 
bewaken, verzamelen en 
analyseren meer dan 200 kritieke 
elementen en verzenden de 
gegevens via de cloud in real time 
naar het IoT-platform van IBM, 
Watson.
Zo kunnen we proactief reageren 
op noodgevallen, defecten 
voorspellen en onze klanten de 
mogelijkheid bieden de activiteiten 
live te volgen.



KONE CARE™ 24/7 CONNECTED SERVICES 
VERZEKERT U ALTIJD ONONDERBROKEN 
DIENSTVERLENING

GEMOEDSRUST
¡¡ Storingen voorspellen en 

defecten verminderen

¡¡ Minder ongemak voor 
gebruikers en bewoners

¡¡ Meer tevreden klanten en 
gebruikers

MEER TRANSPARANTIE
¡¡ Realtime-informatie over de 

diagnose van de verzamelde 
gegevens en de acties die daaruit 
voortkomen 

¡¡ Onze reactie nog vóór u klachten 
krijgt van gebruikers

¡¡ Plan en begroot eenvoudig uw 
kosten met de reporting en  
feitelijke gegevens

UW INSTALLATIES 
BEHOUDEN HUN 
WAARDE
¡¡ Betere prestaties voor 

uw installaties en hogere 
dienstverleningsniveaus

¡¡ Optimale beschikbaarheid van 
uw installaties om de waarde van 
uw activa te verhogen en uw 
imago te verbeteren

¡¡ Efficiënt beheer van uw park 
dankzij voorspellende analyse  

MEER VEILIGHEID
¡¡ Uw installaties genieten 

onderhoud alsof u toezicht ter 
plaatse had

¡¡ Essentiële 
veiligheidsonderdelen 
permanent onder toezicht

¡¡ Meer veiligheid voor de 
gebruikers, want stukken 
worden vervangen voor er 
pannes plaatsvinden

¡¡ Snellere herstellingen bij 
noodgevallen
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Dedicated to People Flow™: voor betere toegankelijkheid en een vlottere mensenstroom.
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OVER KONE
KONE is een internationale leider in de liften- en 
roltrappenindustrie.  
De missie van de groep is de mobiliteit in steden te 
verbeteren, zodat mensen zich zo eenvoudig en veilig 
mogelijk kunnen verplaatsen (People Flow®).  
Daartoe levert de groep liften, roltrappen en 
automatische deursystemen van de hoogste kwaliteit, 
net als geïntegreerde oplossingen, zodat iedereen 
harmonieus, veilig, comfortabel en zonder tijdverlies 
kan reizen in en tussen gebouwen. KONE biedt diensten 
aan voor de volledige levenscyclus van gebouwen, van 
hun ontwerp tot hun onderhoud en modernisering. In 
2017 bedroeg KONE’s omzet 8,9 miljard euro en stelde 
de groep ruim 55.000 personen tewerk in 60 landen. 
KONE is genoteerd op NASDAQ OMX Helsinki Ltd. in 
Finland.

www.kone.be


