Connected
Lifts
Connected
Lifts
we wszystkich znaczeniach

en todos los sentidos
tego słowa

Czymes
¿Qué
jest
la tecnología
Connected Lifts?
Connected Lifts
“Connected
lifts”jest
es latoforma
platforma,
en la que
która
el IoT
pozwala
(internet
połączyć
de las cosas)
Internet
se
Rzeczy
hace
realidad
(IoT – en
ang.
unInternet
ascensor.ofEs
Things)
la tecnología
i dźwigi.
queTechnologia
permite al ascensor
ta
pozwala windom
comunicarse,
ofreciendo
przekazywać
información
informacje
en tiempo
o ichreal
wykorzystaniu
sobre su uso iy su
statusieEsto
estado.
w czasie
da una
rzeczywistym,
nueva dimensión
co przenosi
al mantenimiento
koncepcjępreventivo.
konserwacji
prewencyjnej w zupełnie nowy wymiar.
Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios,
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores
y que es una realidad hoy.
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Innowacje MP łączą nas ze sobą
W MP opracowujemy własną technologię
IoT. Stworzyliśmy innowacyjne
rozwiązanie, które dziś stało się
rzeczywistością. Dzięki łączności z
dźwigami mamy pewność, że wszystko
działa idealnie.
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Connected Lifts by MP:
łączymy się z Tobą

Dla nas Connected Lifts to sposób na zaoferowanie jak najbardziej
spersonalizowanej, w pełni dostosowanej do Twoich potrzeb usługi
sposób na przekazanie podstawowych wartości, które stały się funda
naszych działań, od momentu powstania MP w 1988 roku i które poz
nam zainstalować ponad 130 000 dźwigów na całym świecie.

Bliskość

Bezpieczeństwo

Dbamy o klientów i użytkowników
naszych dźwigów. Chcemy
utrzymywać z nimi, rozumiejąc
ich potrzeby i zapewniając im
doskonałą obsługę. Nasze windy
zawsze nas łączyły, a teraz dzięki
Connected Lifts możemy być bliżej
niż kiedykolwiek.

To fundament wszystkiego, co
robimy. Co może być ważniejsze niż
życie i zdrowie naszych pracowników,
klientów i użytkowników dźwigów?
Bezpośrednia łączność z naszymi
urządzeniami sprawia, że jesteśmy
teraz w stanie przewidzieć możliwe
usterki i awarie. Dzięki czemu nasze
urządzenia są zawsze sprawne i
bezpieczne.
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Nasze wartości połączone z Tobą nabierają teraz
jeszcze większego znaczenia

Rzetelność

Innowacje

Doskonałość

Z pełną uczciwością i lojalnością
traktujemy nasze zobowiązania
wobec klientów i dostawców.
Jesteśmy partnerami, którym
przyświeca wspólny cel. Ta
technologia pozwala na całkowitą
przejrzystość w naszych relacjach
i poprawę oferowanych usług.

Świat dźwigów jest naszą pasją. Dlatego
uwielbiamy szukać nowych rozwiązań,
które każdego dnia ułatwiałyby
życie a potem sprawić, by stały się
rzeczywistością. Nasze Connected lifts
bezpośrednią są rezultatem takiego
podejścia, dając przestrzeń na kolejne
innowacje związane ze wzrostem
zadowolenia pasażerów, niezawodności
i trwałości naszych produktów.

Nie ograniczamy się tylko do tego,
czego oczekują od nas klienci i
użytkownicy naszych wind. Staramy
się wejść na wyższym poziom w
poszukiwaniu doskonałości. Nasze
podłączone do Internetu dźwigi
stanowią istotny krok na tej drodze
i jesteśmy jedną z pierwszych firm,
które wprowadziły tę technologię
we wszystkich naszych dźwigach.
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