
Connected Lifts
en todos los sentidos

Connected lifts jsou spojením IoT (internetu věcí) a výtahů. 
Tato technologie umožňuje, aby výtahy předávaly informace 
o jejich používání a stavu v reálném čase, což dává koncepci 
prediktivní údržby zcela nový rozměr. Je to způsob, jak maximalizovat 

naše hodnoty jako společnost, 
aby se k vám přiblížila a poskytla 
vám nejlepší služby.

Co jsou 
Connected lifts?

U MP je “connected 
lifts” mnohem více 
než připojení výtahu k 
internetu
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Connected Lifts
en todos los sentidos

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

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.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet

Connected Lifts
ve všech významech slova

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

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.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.
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Para MP, “connected 
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Ve společnosti MP vyvíjíme naši vlastní technologii 
IoT. Vytvořili jsme inovaci, která je dnes realitou, 
spojuje nás s vaším výtahem a my tak můžeme 
zajistit, aby vše běželo jako po másle.

Innowacje MP - 
propojují nás navzájem

Je pro nás prvořadé. Vždyť 
co může být důležitější než 
život a prosperita našich 
zaměstnanců, zákazníků a 
uživatelů? Konektivita našich 
výtahů znamená, že nyní 
dokážeme předvídat možné 
incidenty. Proto jsou vždy 
bezpečné a funkční.

Čestně a loajálně plníme své 
závazky vůči našim zákazníkům 
a dodavatelům. Jsme partneři 
se společnými zájmy. Tato 
technologie našim výtahům 
umožňuje přímou komunikaci, 
která znamená naprostou 
transparentnost a zkvalitnění 
nabízených služeb.

Svět výtahů je naší vášní. 
Proto rádi přicházíme s novými 
nápady na zlepšení života našich 
zákazníků a uskutečňujeme je. 
Naše technologien Connected lifts 
je přímým výsledkem inovací a 
umožňují další inovace, pokud jde o 
zkušenosti cestujících, spolehlivost 
a životnost.

Nezastavíme se u toho, co od nás 
a od našich výtahů naši zákazníci a 
uživatelé očekávají, ale ve snaze o 
dokonalost jdeme ještě dál. Naše 
výtahy připojené k internetu jsou 
dalším krokem na této cestě a my 
jsme jednou z prvních společností, 
která tuto technologii zavádí do 
všech svých výtahů.

Connected lifts jsou pro nás možností, jak vám můžeme 
nabídnout individualizovaný servis zcela přizpůsobený 
vašim potřebám. Posilují naše základní hodnoty, které jsou 
základem naší práce od založení MP v roce 1988 a díky nimž 
jsme instalovali více než 130 000 výtahů na celém světě.

Bezpečí Integrita Inovace Dokonalost

Connected Lifts by MP:
výtahy, které jsou s vámi 
propojené

Naše hodnoty, jež jsou s vámi spojeny, nyní ještě nabyly na významu

C O N N E C T E D  L I F T S

S našimi zákazníky a uživateli 
udržujeme mimořádné vztahy, 
rozumíme jejich potřebám a 
poskytujeme jim vynikající 
služby. Naše výtahy nás vždy 
spojovaly s našimi zákazníky 
a uživateli a díky propojeným 
výtahům jim nyní můžeme být 
ještě blíž než kdy dřív.

Blízkost

Tato digitální řídicí 
jednotka připojená k 
internetu je mozkem 
těchto výtahů a je 
považována za jednu 
z nejlepších na trhu. 
Informace o používání 
a stavu jsou přenášeny 
pomocí telefonní linky 
ve výtahu, což umožňuje 
provádění údržby a oprav 
na dálku. 

U starších výtahů, které 
nemají digitální řídicí 
jednotku MP ecoGO, naše 
doplňkové připojovací 
zařízení zajistí, že se váš 
výtah bude moci připojit 
k internetu a odesílat a 
přijímat data. Toto zařízení 
je kompatibilní s výtahy MP 
a dále s některými výtahy 
jiných značek.

Vytvořili jsme cloudovou 
platformu, která umožňuje 
komunikaci našich výtahů 
s naším technickým 
personálem. Umožňuje 
zpracování dat vysílaných 
jednotlivými výtahy a 
jejich dostupnost. Navíc 
umožňuje provádění oprav a 
údržby na dálku, předvídání 
potenciálních incidentů 
a prodloužení životnosti 
výtahu.

Naše výtahy připojené k 
internetu umožňují, abychom 
vám nabízeli servis údržby, 
který je zcela přizpůsobený 
charakteristikám a skutečnému 
používání vašeho výtahu. 
Můžeme vám nabídnout smlouvy 
přizpůsobené na míru a taktéž 
dostupný a efektivní servis. Jsme 
pyšní na to, že jsme s vámi a vaším 
výtahem v neustálém kontaktu a 
můžeme tak zajistit, že vám výtah 
bude vždy dobře sloužit.

Řídicí jednotky 
MP ecoGO

Konektivita 
a doplňková 
zařízení MP

Platforma 
MP

Přizpůsobená 
údržba MP
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