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Luotettava tieto on 
edellytys ripeälle 
päätöksenteolle ja 
ammattimaiselle 
kiinteistötoiminnan 
ohjaukselle



Data on saatava 
käyttöön 
reaaliaikaisesti ja 
läpinäkyvästi, 
välttäen 
manuaalisia siirtoja 
järjestelmästä 
toiseen
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KONEen strategiana on mahdollistaa hallittu datan virtaus API-
rajapintojen avulla

KONEEN RATKAISUT KUMPPANIRATKAISUT

ASIAKKAAN SOVELLUKSET

KONE 24/7 Älykäs kunnossapito

Räätälöidyt rakennussovellukset

Rakennuksen käyttöjärjestelmä

Laitehallinta- tai huoltojärjestelmä

Kiinteistöjen tiedonhallinta-
järjestelmät

Kuljetusrobotit

Näkörajoitteisten liikkumista
tukevat sovellukset

Älykotiratkaisut

Pysäköintiratkaisut

Vierailijahallinta-
ratkaisut toimistoihin

Älykkäät 
kulunvalvontaratkaisut

Ohjelmointirajapinnalla
varustetut hissit

Hissikutsu-
API

Palvelurobotti-
API

Laitetieto-
API

Huoltotieto-
API

KONEEN DIGITAALINEN 
ALUSTA
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KONEen API-palvelut mahdollistavat yhteistoiminnan
KONEen API-palvelut tuottavat mainioita mahdollisuuksia hyödyntää 
älyrakennusratkaisuja, laajentaa vuorovaikutusta ja luoda yhdessä uutta. Kalliita 
jälkiasennuksia tai erillisiä laiteintegrointeja ei tarvita.

1. 
Palvelurobotti-API

Salli älykkäiden robottien 
käyttää hissejäsi

Hissejä käyttäviä 
palvelurobotteja voidaan 
hyödyntää toimituksissa ja 
siivouspalveluissa erityyppisissä 
rakennuksissa. Tällä APIlla ne 
voivat kutsua hissin itse ilman 
ihmisen apua.

2. 
Hissikutsu-API

Kutsu hissi 
älypuhelimellasi

Integroi rakennukseesi ja 
loppukäyttäjäsovelluksiisi 
vaivaton, kosketukseton tapa 
kutsua hissi.

3. 
Laitetieto-API

Integroi laitteiden tila- ja 
huoltotiedot helposti 
omiin järjestelmiisi

Saat helposti käyttöösi 
laitteen toiminta- ja huoltotilan 
joko nykyisillä ratkaisuilla tai 
luomalla täysin uusia 
ratkaisuja.

4. 
Huoltotieto-API

Integroi laitteiden 
huoltotiedot helposti omiin 
järjestelmiisi

Käytä nykyisiä tai luo täysin 
uusia ratkaisuja tehostaaksesi 
laitehallintaa ja pitkän aikavälin 
päätöksentekoa hyödyntämällä 
tietoja laitteiden aiemmista 
huolloista.
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Tahtotilamme on 
rakentaa mielekkäitä 
palvelukokonaisuuksia 
yhdessä 
kumppaneidemme 
kanssa
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Kumppanikehitys KONEen, Granlundin ja HUS:n välillä 
tuo läpinäkyvyyttä kiinteistöjohtamiseen 

KONEen keskeiset huolto- ja laitteen tilatiedot 
siirtyvät HUS:n käyttämään Granlund Manager 
-järjestelmään API-rajapinnan kautta

HUS:n turvavalvomo näkee nyt Granlund 
Managerista hissien tilan, tehdyt toimenpiteet 
ja onko kiiretilanteissa apu matkalla. KONE 
24/7 Connect palvelu valvoo hissien tilaa 
jatkuvasti ja auttaa ehkäisemään 
vikaantumista.

Analytiikan avulla HUS tunnistaa laiteongelmia 
sekä saa tietoa siitä, miten rakennusta 
hoidetaan ja miten ihmiset rakennusta 
käyttävät.

Siirtyvä tieto Granlund Manager
Hissin laitenumero ja tunniste
Työnumero
Työtehtävän syy (vikakäynti, 
korjauskäynti, ennakoiva 
huoltokäynti, tarkastus) 
Asentajan kommentit työhön 
liittyen
Laitteen tilannestatus jos 
korjauskäynti on jo tilattu
Laitteen tila (käytössä / ei 
käytössä)
Työn ajankohtatiedot
Laskutushistoria



Korjausten ennakointi ja suunnittelu 
on tulevaisuuden ennakoivaa 
kiinteistönhallintaa
ÄLYKÄS KUNNOSSAPITO
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ENERIATEHOKKAAT
JA ÄLYKKÄÄT 

HISSIT

DATAN VIRTAUS JA 
MITTAUKSET

KOMPENSOINTIVÄHENNYSTOIMENPITEET

Tavoitteena 100% hiilineutraalius omassa toiminnassa -
toimialamme kunnianhimoisimmat tavoitteet 

Optimoidut käynnit 
ja korjaukset

Materiaalien 
kierrätettävyys

 21 hissillä paras 
A-luokitus

 Regeneratiivinen 
käyttö, muut 
innovaatiot

Matalapäästöinen 
autokanta ja fiksu 

logistiikka

 Laskemme kaiken 
kunnossapitoon 
liittyvän toiminnan 
aiheuttamat 
hiilidioksidipäästöt ja 
annamme tulokset 
riippumattoman 
osapuolen 
varmistettavaksi

 Jäljelle jäävät 
hiilipäästöt lasketaan 
ja kompensoidaan 
uusien DX hissien 
takuuajan huollon 
ajaksi

 Vähennämme aktiivisesti hiilipäästöjämme kunnossapidossa

JAETTU DATA AUTTAA MEITÄ PIENENTÄMÄÄN KUNNOSSAPIDON PÄÄSTÖJÄ YHDESSÄ ASIAKKAIDEMME KANSSA

Data optimoinnin perustana
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