Dé specialist in communicatie
en toegangsbeheer in
liften en gebouwen

de slimste combinatie:
Assist spreekluistersysteem +
Sense monitoringsmodule +
LiftStatus webportal

Een revolutionair monitoringsplatform voor
optimaal inzicht.
Hoe werkt het
Bij opsluitingen zorgt het Assist spreekluistersysteem ervoor dat de
opgesloten passagiers via een duidelijke geluidsverbinding contact
kunnen maken met het callcenter. LiftStatus voorziet de centralist van
de juiste locatie-informatie en de Sense module zorgt ervoor dat de
positie van de liftkooi in de webportal inzichtelijk is. Indien noodzakelijk
kan de opname van de oproep worden beluisterd voor extra informatie.
De Sense monitoringsmodule verstuurt alle nodige informatie naar de
LiftStatus webportal. In deze webportal is de informatie realtime
zichtbaar. Zo kunt u de huidige positie en toestand van de lift aflezen.
Ook is er historische informatie terug te vinden van onder andere de
ritten, deurbewegingen en aantal stops per stopplaats.

Bezoekregistratie
De Sense monitoringsmodule is voorzien van een touchscreen waarop,
via een vooraf te bepalen vragenlijst, het doel en resultaat van
(onderhouds)bezoeken wordt vastgelegd. Deze bezoeken zijn zichtbaar
op zowel de Sense module als in LiftStatus. Een grafische weergave
zorgt voor een duidelijk overzicht van de bezoeken en de spreiding over
de periode.

www.ednl.nl

de systemen
Assist en Sense

Data verzamelen
Al onze
producten
zijn:

Universeel - voor vrijwel iedere lift
Modulair - leverbaar in diverse uitvoeringen
Veilig - voldoet aan de EN81-28 norm

Assist
spreekluistersysteem
• Hoge betrouwbaarheid
• Optimale geluidskwaliteit
• Standaard rittenteller

Sense
monitoring module
• Real time communicatie
• Inzicht in status van de lift
• Optimaal onderhoud mogelijk

Lees meer over alle producten op www.ednl.nl

de webportal
LiftStatus

Data presenteren

Volledig web-based, via elke browser toegankelijk
Veilig en makkelijk toegang tot eigen installaties
Realtime inzicht in status en prestaties
Overzicht van periodieke testen & noodoproepen
Overzicht data voor de analyse en rapportage
Gepersonaliseerde online omgeving

Met de webportal staat u realtime in verbinding
met uw spreekluistersystemen en liftinstallaties en
heeft u direct inzicht in alarmoproepen
Ontdek meer over onze webportal op www.ednl.nl

ednl: de voorloper in
liftcommunicatie
ednl is de specialist als het gaat om communicatie en
toegangsbeheer in liften en gebouwen.

ednl staat voor:

Service
Kwaliteit
Innovatie

www.ednl.nl

Ohmstraat 2
3861 NB Nijkerk
Postbus 1134
3860 BC Nijkerk
T 088 0405300
E info@ednl.nl

Ontdek meer over onze producten op www.ednl.nl

