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Ahead RemoteMonitoring 
Permanente monitoring - hogere 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

In de wereld van mobiliteit toetst men de klantentevredenheid meestal aan de 
hand van kortere en minder frequente serviceonderbrekingen. Wij benutten nu het 
potentieel van het Internet of Things (IoT) en machine learning om onze klanten 
radicaal verbeterde en intuïtieve onderhoudsservices aan te bieden. 
Ahead RemoteMonitoring is onze digitale oplossing die klanten en 
serviceprofessionals 24 uur per dag, 7 dagen in de week duidelijke inzichten geeft 
over de conditie van de installaties. Tijdige en nauwkeurige informatie is de basis 
voor het nemen van intelligente beslissingen om ongewenste incidenten te 
voorkomen of te vermijden.

Realtime Prestatiegegevens  
Sensoren, die ingebouwd zijn in de 
installaties, verzamelen, analyseren en 
verzenden continu nuttige informatie om 
fouten te kunnen opsporen. Dankzij de 
gefilterde realtime gegevens kunt u 
proactief in plaats van reactief handelen. 
Het creëert ook een ecosysteem 
waardoor alle belanghebbenden altijd 
een compleet en nauwkeurig overzicht 
hebben.

Predictief onderhoud
Een hele reeks factoren kunnen de prestaties 
van uw installatie beïnvloeden; van 
omgevingsomstandigheden tot een 
component die haar maximale levensduur 
bereikt. Met Ahead RemoteMonitoring kunt u 
onregelmatigheden en afwijkingen niet alleen 
sneller, maar ook nauwkeuriger identificeren. 
Dankzij de betrouwbare diagnoses bent u 
beter voorbereid om de problemen aan te 
pakken voordat er defecten optreden. 

Service
module



Ahead RemoteMonitoring

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. 
Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, 
de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst voor de producten of diensten die 
in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

Betere planning van de middelen   
De systematische automatisering zorgt 
ervoor dat alle inkomende meldingen 
over uw installaties onmiddellijk 
geëvalueerd worden en zo aan 
servicetechnici worden toegewezen. Er 
kunnen onderbouwde beslissingen 
genomen worden om serviceschema's te 
plannen, middelen toe te wijzen en 
onnodige inspecties te vermijden. 

Eenvoudige integratie
Ahead RemoteMonitoring voorziet in 
services die gebruik maken van de laatste 
monitoringtechnologie. In onze nieuwste 
modellen liften en roltrappen zijn de 
nodige hardware en software al 
geïntegreerd. Voor oudere installaties 
staan geschikte upgrades ter beschikking. 
Deze service is ook volledig compatibel 
met, en kan ter beschikking gesteld 
worden voor, producten die niet van 
Schindler afkomstig zijn.  

     Permanente diagnose 
Permanente diagnose en 
services op afstand met 
draadloze gegevensverbinding.

Proactive services
De serviceprocessen worden 
automatisch of na een pro-
actieve controle bij u in 
werking gesteld – op basis van 
de zelfdetectie van problemen.

Health Checks    
Installatietests op afstand 
inclusief statusrapporten. Het 
duidelijke overzicht helpt bij de 
instandhouding van de lange 
levensduur van uw installaties. 

Profielen
Informatie updates via e-mail of 
push-notifications, en 
beschikbaar via het platform 
van Ahead ActionBoard op uw 
computer of mobiele apparaat

Active informatie
Ontvang waardevolle informatie 
via ActionBoard.  Realtime 
diagnostische data wordt ter 
beschikking gesteld op het 
Ahead ActionBoard-platform.

Voordelen
Continu Permanente monitoring 
en gegevensevaluatie faciliteert 
conditiegebaseerd onderhoud. 
Gemakkelijk Geautomatiseerde 
serviceverwerking om minder 
gestoord te worden tijdens uw 
dagelijkse activiteiten, uw taken 
te vereenvoudigen en 
betrouwbare service aan de 
passagiers te leveren. 
Probleemloos Tijdige opsporing 
van fouten en preventieve 
interventies voorkomen 
belangrijke problemen inzake de 
veiligheid van de installaties.

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met behulp van 
uw mobiel. 
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