
Dé specialist in communicatie en 
toegangsbeheer in liften en gebouwen

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

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

ednl: de voorloper in
liftcommunicatie

de webportal
LiftStatus

Assist en Sense 
de systemen

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

Lees meer over alle producten op www.ednl.nl

Assist 
spreekluistersysteem
• Hoge betrouwbaarheid
• Optimale geluidskwaliteit
• Standaard rittenteller 



www.ednl.nl www.ednl.nlwww.ednl.nl

Een revolutionair monitoringsplatform voor 
optimaal inzicht.

Hoe werkt het
LiftStatus is een web-based portal waarin alle door de verschillende 
systemen verzamelde informatie wordt gepresenteerd.

Er zijn inlogmogelijkheden voor alle rond de liftinstallatie betrokken 
partijen zoals het onderhoudsbedrijf, alarmafhandelaar, adviseur, 
keurende instantie, eigenaar en beheerder. Elke partij heeft 
natuurlijk enkel toegang tot de voor hen geautoriseerde installaties.

Een belangrijke functie van de portal is het correct afhandelen van 
alarmoproepen door het real-time weergeven van de bij een 
alarmoproep behorende locatie inclusief adresgegevens.

In LiftStatus heeft elke lift een ‘kaart’ waarop alle voor deze lift 
beschikbare informatie wordt gepresenteerd, er is zowel real time 
als historische informatie beschikbaar over zowel het 
spreekluistersysteem als de liftinstallatie.

In overzichtelijke dashboards wordt duidelijk weergeven wat de 
status is van de installaties, de informatie kan worden getoond per 
installatie of groep van installaties over verschillende tijdsperioden.

Er is een notificatie en rapportagetool aanwezig waarmee per 
gebruiker een profiel kan worden aangemaakt voor directe 
notificaties of wekelijke rapportages per email.

LiftStatus webportal
Data presenteren

Onderhoudstoestand van de installatie

Afwijking onderhoudsmoment t.o.v. door de rittenteller bepaald

Beschikbaarheid van de installatie

Statistieken
Via liftstatus wordt de data gepresenteerd

De informatie kan worden getoond per installatie of voor een groep van installaties.
*De beschikbare informatie is afhankelijk van de op de installatie aanwezige apparatuur

Geprogrammeerde telefoonnummers
Overzicht van alarmoproepen inclusief opnames van de gesprekken
Basisgegevens van de liftinstallatie
Beschikbaarheid van de liftinstallatie
Beschikbaarheid van het spreekluistersysteem
Positie van de lift
Keuringstoestand
Bezoekregistratie incl rapportage
Onderhoudstoestand
Onderhoudshistorie
Aantal stops per stopplaats
Aantal deurbewegingen per stopplaats
Foto’s en documenten van de installatie

Beschikbare real-time en historische informatie*

Beschikbaarheid van het spreekluistersysteem

Bezoekregistratie incl rapportage

Aantal deurbewegingen per stopplaats
Foto’s en documenten van de installatie

Nuttig voor alle bij een liftinstallatie betrokken partijen!
Met de webportal staat u realtime in verbinding met uw spreekluistersystemen
en liftinstallaties en heeft u direct inzicht in alarmoproepen.
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