
Schindler CleanMobility oplossingen
Schindler Ahead ElevateMe

We Elevate



Schindler Ahead ElevateMe
Contactloze liftbediening via een 
swipe op de smartphone

Met de nieuwe Schindler Ahead ElevateMe app kunnen 
liftgebruikers communiceren met liften met behulp van hun 
smartphone. Roep eenvoudigweg de lift op en kies de 
bestemming. Het is de beste manier om een lift te gebruiken 
zonder deze ooit aan te hoeven raken. Beschikbaar voor zowel 
iOS als Android besturingssystemen en volledig intuïtief te 
bedienen. 

Verbind de unit 

– De unit wordt verbonden met Schindler’s IoEE systeem 
door middel van Schindler Ahead Connectivity.

– Schindler’s IoEE systeem gebruikt betrouwbare, SIM 
card gebaseerde 4G/LTE draadloze connectie.

Pas de QR-codes toe

– De QR-codes - geleverd door Schindler - worden 
aangebracht op de deurkozijnen of in de nabijheid 
van de etagetableaus op de muur, met een goede 
zichtbaarheid.

– Toegewezen QR-codes starten de installatie van de 
app, indien nog niet geïnstalleerd. De app bevat 
instructies hoe deze te gebruiken. Een lift die geschikt 
is voor een contactloze rit is voor gebruikers 
eenvoudig te herkennen aan de QR-stickers.

Hoe werkt het?
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Overige Schindler CleanMobility oplossingen

Schindler Ultra UV and Ultra 
UV Pro

Schindler CleanCall

PORT Technology & my-
PORT Public

Schindler Cleanspace

Schindler CleanCar

Schindler UV CleanCar

Voordelen voor gebruikers

Veiligere bediening. Verhoging van veiligheid 
en hygiëne in liften door fysiek contact met de 
bedieningselementen te elimineren.

Waar gebruiksgemak. De app transformeert 
de interactie tussen gebruiker en lift naar een 
nieuw niveau met mogelijke toekomstige 
nieuwe diensten en oplossingen.

Intuïtief gebruik. De zeer intuïtieve interface is 
direct te begrijpen en zorgt voor een soepele en 
plezierige gebruikerservaring.

Beheersvoordelen

Hoogwaardige beveiliging. De app werkt 
met het Schindler IoEE-systeem, dat de cyber-
beveiliging en privacy op hoog niveau beheert.

Totaaloplossing. Schindler biedt een end-to-
end-oplossing voor de volledige service, die de 
app (iOS en Android), QR-codestickerset, de 
IoEE-cloud en connectiviteit omvat.

Eenvoudige activatie. Als de Schindler Ahead 
Cube is geïnstalleerd, is er alleen een extra kabel 
nodig met een software-upgrade van de  Ahead 
Cube en in bepaalde gevallen een upgrade van 
de liftbesturing.

Scan de QR-code

– Gebruikers downloaden de Schindler Ahead ElevateMe 
app uit de app store (iOS of Android). 

– De gebruiker scant de QR-code bij de toegang met de 
app. 

– Door het scannen van de QR-code identificeert de app 
de locatie, lift en verdieping.

Kies bestemming

– Een venster wordt geopend dat de beschikbare 
verdiepingen van de lift aangeeft. de gebruiker hoeft 
alleen maar zijn gewenste verdieping te selecteren, 
gaat de lift binnen en arriveert op zijn bestemming 
zonder ook maar iets aan te raken. 

Hoe werkt het voor gebruikers?
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Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de 
diensten, het productontwerp en de specificaties te allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie 
kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een dienst of 
product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden 
geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige diensten- of koopovereenkomst voor de producten of diensten in deze 
publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Opgericht in 1874, is Schindler één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van liften, roltrappen en aanverwante diensten. Schindler’s 
innovatieve en milieuvriendelijke vervoers- en toegangssystemen bieden oplossingen voor de mobiliteit van een stedelijke samenleving.

- ISO 9001
- Europese richtlijn liften 2014/33/EU, bijlage XI (Module H)
- VCA
- KIWA CO2 prestatieladder
- Lean and Green
- Breeam

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met uw smartphone.

Schindler Liften BV
Verheeskade 4
2521 BN  Den Haag
T: 070 - 3843 700
E: info.nl@schindler.com
www.schindler.nl


