
Schindler CleanMobility oplossingen
PORT Technology & myPORT Public

We Elevate



PORT Technology & myPORT Public
Geavanceerd mobiliteitsbeheer met 
contactloze toegang

Het meest toonaangevende systeem voor bestemmings-besturing en 
toegangscontrole voor liften en gebouwen maakt het nu voor alle 
huurders, bezoekers en overige gebruikers mogelijk om veilig door 
met Schindler PORT en myPORT uitgeruste gebouwen te navigeren 
door alleen hun smartphone of persoonlijke toegangsbadge aan te 
raken.

Overige Schindler CleanMobility oplossingen

Schindler Ahead 
ElevateMe

Schindler CleanCall

Schindler UV CleanCar
Schindler Ultra UV and 
Ultra UV Pro

Schindler CleanCar

Schindler CleanSpace

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.

MyPORT Public
Een nieuwe myPORT-functie die beschikbaar is voor 
alle gebruikers in elk gebouw met PORT-geac-
tiveerde liften (PORT derde generatie of later). Met 
de gedownloade app op de voorgrond kunnen 
gebruikers eenvoudig de PORT-terminal benaderen 
en eenmaal dichtbij genoeg, zal de app de lijst van 
bestemmingsverdiepingen weergeven. myPORT 
public is gratis beschikbaar in de App Store.

Stel een maximum aantal passa-
giers in
Het juiste aantal passagiers per lift beheren is heel 
eenvoudig met de PORT-technologie. Liften die zijn 
uitgerust met PORT hebben een grote flexibiliteit, 
het systeem kan worden ingesteld om een maximaal 
aantal passagiers aan elke cabine toe te wijzen. Zo 
ontstaat meer afstand tussen passagiers. Ook kan 
de tijdsduur dat de liftdeuren open blijven verlengd 
worden om de cabine tussen stops te beter te 
luchten. 


