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HOGYAN MŰKÖDIK A KONE ELEVATOR CALL?
Gyorshívás
A KONE Flow alkalmazás megnyitásakor 
megjelennek az előre definiált kedvenc emeletek 
parancsikonjai. Egyetlen kattintással  a 
parancsikonra hívjatja a felvonót. 
Kézi hívás
Ha a kívánt felvonó nem szerepel a parancsikonok 
között, a felhasználó a felvonókabin szimbólumára 
kattintva, majd az indulási és érkezési szint 
megadásával  az alkalmazáson keresztül hívhatja a 

HOGYAN KELL KEZELNI A KONE FLOW MANAGERT?
A KONE Flow Manager a KONE Elevator Call felhasználó-fiókjainak létrehozására, 
konfigurálására és kezelésére szolgál. Az épület rendszergazdája, recepciósa, 
biztonsági személyzete, vagy akár a létesítmény vezetője is kezelheti.

  A felvonó hívása              A felvonó elindul      A felvonó megérkezik
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KONE ELEVATOR CALL
Az Elevator Call egy olyan felhőalapú megoldás, mely lehetővé teszi, hogy az 
épület bármely pontjáról okostelefonja segítségével hívja meg a felvonót – 
gombok érintése nélkül. Egyszerűen használja a KONE Flow alkalmazást, hogy a  
felvonó várjon Önre, és ne fordítva. 

Biztonság
   Nem kell a felvonó gomjait megérinteni
   A felhasználó hívás közben biztonságos távolságot tarthat másoktól 
   A felhasználó csak az engedélyezett emeleteket hívhatja (a hozzáférést az   
   adminisztrátor kezeli a KONE Flow Manager webes felületén keresztül)
Személyre szabott
     A felhasználó két parancsikont hozhat létre kedvenc emeleteihez
     Az alkalmazás tartalmaz egy opciót, ahol minden híváshoz beállítható az 
indulási és érkezési szint
Felhasználóbarát
     Intuitív, rugalmas felhasználói felület
     Egyszerű hozzáférési jog- és felhasználókezelés 
     a KONE Flow Manageren keresztül
     Az alkalmazás automatikusan frissíthető az 
     App Store-on keresztül
     Az Alexa alkalmazás lehetővé a hívások hangvezérlését
Növelt épületérték
     Remek eszköz arra, hogy az épülettulajdonosok 
     megmutassák, hogy törődnek a lakókkal, és modern 
     megoldásokat kínálnak számukra 
     Az okos megoldások növelhetik épülete értékét

ELŐNYEI

Felvonó hozzárendelés
Ha az épületben egynél több felvonó van, az okostelefonon megjelenik a kijelölt 
felvonó megnevezése.

felvonót.


