ASSA ABLOY e-maintenance™

Eén centraal informatiepunt voor toegangscontrole

Toegang tot alle informatie over diensten via uw browser
Eén centraal informatiesysteem voor u

Zeg gemiste telefoontjes en informatie bij stukjes
en beetjes vaarwel. Ons e-Maintenance systeem
stroomlijnt de communicatie tussen u en ASSA ABLOY
Entrance Systems. Met maar één aanmelding kunt
u onmiddellijk orders volgen en traceren, checklists
van inspecties en servicerapporten bekijken, alsook
overzichten van uw service-uitgaven en de conditie
van uw producten.

Beschikbaar van 24-7**

Met ASSA ABLOY e-maintenance™ heeft u op elk
gewenst moment van de dag toegang tot de gewenste
informatie**. U hoeft voortaan geen rekening meer met
de gewone kantoortijden te houden voor informatie
over de status van uw poorten.
Met ASSA ABLOY e-maintenance™ heeft u 24 uur per
dag toegang. En nog belangrijker is dat u de informatie
in uw eigen tempo kunt analyseren.

Gemakkelijk in gebruik en logisch bij het navigeren

De voordelen van
ASSA ABLOY e-maintenance™

ASSA ABLOY e-maintenance™ functioneert met
alle standaard internet browsers en verlangt geen
aanvullende software of training om er gebruik van te
kunnen maken. Wij hebben veel tijd en moeite besteed
om zowel de tool als de informatie begrijpelijk te
houden en van een logische navigatie te voorzien.

■■ Alle informatie op één centraal punt verzameld
■■ 24 uur per dag toegang tot de benodigde

gegevens**

■■ Gebruikersvriendelijk: er is geen aanvullende

software of training nodig

We zien vaak dat het antwoord op de ene vraag de
volgende vraag oproept. ASSA ABLOY e-maintenance™
beschikt over een uitgekiende click-through analyse
waarmee u besluiten kunt nemen en conclusies kunt
trekken op een manier die het beste bij uw bedrijf past.

■■ Altijd actuele rapporten, statusoverzichten en

updates

■■ Duidelijk overzicht van productonderhoud en

historiek van ASSA ABLOY Entrance Systems

**

uitgezonderd tijdens onderhoudswerkzaamheden

Topactuele informatie
Alle informatie op één centraal punt

De informatie die ASSA ABLOY e-maintenance™
verstrekt, is samengesteld door onze interne systemen.
Dit levert nagenoeg actuele gegevens op, afhankelijk
van het gewenste soort informatie.
Voor de status van planning en orders betekent dit
dat u kunt zien wanneer een technicus op locatie zal
zijn. De rapporten en checklists van onze technici zijn
online beschikbaar zodra u ze per e-mail ontvangt.
U kunt informatie filteren en de focus op één specifieke
locatie of op één product leggen, of al uw locaties
en producten bekijken. Bepaalde overzichten zijn
voorbereid om ze te downloaden, zodat u ze in uw
eigen software kunt analyseren.

Uw onderhoudsverleden binnen handbereik

ASSA ABLOY e-maintenance™ levert een duidelijk
overzicht van de servicehistorie van uw poorten en
levellers in de loop der tijd. Met uw service-, factuur- en
productverleden beschikt u over de juiste informatie
om uw besluiten te nemen en uw plannen voor de
toekomst te funderen.
Het overzicht van producten en contracten geeft
aan wanneer bepaalde producten aan de serviceovereenkomst werden toegevoegd.
Het overzicht van service-orders geeft een goede
indruk wanneer extra servicewerkzaamheden en
gepland onderhoud hebben plaatsgevonden.

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen
voor toegangsautomatisering voor een efficiënte goederen- en mensenstroom.
Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany
en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY.
Onze producten en diensten zijn erop gericht om te voldoen aan de behoefte van
eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en duurzame
werking. ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY.
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