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Schindler Ahead ElevateMe
Använd hissen med ett svep på telefonen

Hisspassagerarna kan använda mobilappen Schindler Ahead 
ElevateMe för att styra och interagera med hissarna med hjälp 
av sina telefoner. Det är bara att anropa hissen och välja 
destination. Det bästa sättet att använda en hiss utan att 
någonsin behöva vidröra den. Appen finns för både iOS och 
Android och är mycket intuitiv. 

Ansluta enheten 

– Enheterna måste anslutas till Schindlers IoEE-ekosystem 
med hjälp av Schindler Ahead Connectivity.

– Med Schindlers IoEE-ekosystem används tillförlitlig 
trådlös 4G/LTE-uppkoppling med SIM-kort.

Använda QR-koderna

– QR-koderna från Schindler är avsedda att placeras fullt 
synligt på dörrkarmarna eller runt tablåknapparna på 
väggen.

– Om du läser in en QR-kod utan att ha appen 
installerad, blir du uppmanad att installera den. 
Appen innehåller anvisningar om hur den ska 
användas. QR-klistermärkena gör det enkelt för 
passagerarna att se om en hiss är utrustad för 
beröringsfri användning. 

Hur fungerar det?
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Andra tillgängliga Schindler CleanMobility-lösningar

Schindler Ultra UV och  
Ultra UV Pro

Schindler CleanCall

PORT och myPORT Public Schindler CleanCover

Schindler CleanCar Schindler CleanSpace

Schindler UV CleanCar

Skanna QR-koden

– Passageraren behöver ladda ner appen Schindler Ahead 
ElevateMe från App Store eller Google Play (iOS 
respektive Android). 

– När passageraren står framför hissdörren skannar hon/
han QR-koden med appen. 

– Vid skanningen av QR-koden identifierar appen våning, 
plats och utrustning.

Välja destinationsvåning

– Ett fönster i appen öppnas och visar antalet våningar. 
Passageraren väljer enkelt önskad våning, går in i 
hissen och når sin destination utan att ha behövt 
vidröra någonting.

Hur fungerar det för passagerarna?
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Fördelar för  
passagerare

Säkrare användning. Ökad säkerhet och 
hygien i hissarna tack vare mindre behov av 
fysisk kontakt med tablåer och kontroller.

Verklig bekvämlighet. Appen tar 
interaktionen mellan användare och hiss till 
en ny nivå med möjligheten att lägga till 
nya bekvämlighetstjänster och lösningar i 
framtiden.

Intuitiv användning. Det intuitiva 
gränssnittet är mycket lätt att förstå och 
ger användaren en smidig och angenäm 
upplevelse.

Fördelar för 
fastighetsansvariga

Hög säkerhetsnivå. Appen fungerar med 
Schindlers IoEE-ekosystem med en hög nivå 
av IT-säkerhet, trygghet och integritet.

Komplett lösning. Schindler erbjuder en 
komplett lösning för hela tjänsten som 
inkluderar appen (iOS och Android), en 
uppsättning klistermärken med QR-koder, 
IoEE-molnet samt anslutningsmöjligheter. 

Enkel aktivering. Om Schindler Ahead 
Cube redan finns installerad, behövs endast 
en extra kabel tillsammans med en 
programuppgradering av styrenheten och 
Ahead Cube – och i vissa fall en mekanisk 
uppgradering av styrenheten.
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Denna publikation är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra 
tjänsterna, produktdesignen och specifikationerna. Inget påstående i denna publikation ska tolkas som en garanti eller 
ett villkor, uttryckt eller underförstått, beträffande någon tjänst eller produkt, dess specifikationer, dess lämplighet för 
något speciellt syfte, säljbarhet, kvalitet eller ska tolkas som en bestämmelse eller ett villkor för någon tjänst eller ett 
köpeavtal för de produkter eller tjänster som omnämns i denna publikation. Mindre skillnader mellan tryckta och 
verkliga färger kan förekomma.

Schindler Digital Media Services
Gör hissar till engagerande 
kommunikationsplattformar

Schindler Digital Media Services är perfekt för att hålla passagerare uppdaterade 
om den senaste utvecklingen med oväntade och engagerande media-
plattformar. Information och innehåll kan projiceras på hissdörrarna eller 
integreras i speglarna – det finns många spännande sätt att informera 
byggnadens hyresgäster, anställda och gäster på väg mot sin destination.

Vi omvandlar våra betrodda hissar till engagerande medialösningar och erbjuder 
även särskilda tjänster för att skapa innehåll. Dessa oväntade kommunikations-
plattformar kan både informera och underhålla passagerarna – styrt och 
hanterat från en enda källa. 

Schindler Ahead DoorShow
Information, reklam och meddelanden på hissdörrarna.

Schindler Ahead SmartMirror och AdScreen
Inbyggda multimedialösningar för nöje och information.

Linea 800 SmartTouch-tablå
Information, reklam och meddelanden på korgtablån.


