ASSA ABLOY e-maintenance™

Realtime informatie over uw toegangssystemen

Realtime inzicht in al uw
automatische toegangsoplossingen
24/7 beschikbaar
Met ASSA ABLOY e-maintenance™ heeft u op elk moment
en vanaf elke locatie toegang tot onderhoudsinformatie over
uw automatische toegangsoplossingen. Van een track-andtrace-functie voor meldingen en opdrachten tot en met het
maken van analyses en het melden van storingen.

Onderhoudsinformatie binnen handbereik
De informatie die ASSA ABLOY e-maintenance™ biedt, is
samengesteld op basis van data uit diverse interne bronnen.
Dit levert actuele gegevens op. Zo kunt u service-orders
volgen en zien wanneer een monteur op locatie is. De
rapporten en checklists die hieruit volgen, zijn eenvoudig
te raadplegen. Hierdoor heeft u niet alleen inzicht in de
veiligheid van uw installaties, maar houdt u door middel van
de facturen ook controle over uw service-uitgaven.

Verkrijgbaar in combinatie met
onze onderhoudsprogramma’s
ASSA ABLOY e-maintenance™ is verkrijgbaar in combinatie
met alle onderhoudspakketten van ASSA ABLOY Entrance
Systems: Bronze Service, Silver Service en Gold Service.
Dankzij overzichten gebaseerd op de servicehistorie van uw
toegangsoplossingen, beschikt u over de juiste informatie
om te beslissen welk onderhoudspakket het best bij uw
zakelijke wensen en eisen past.

De voordelen van ASSA ABLOY
e-maintenance™
■■ Overzichtelijke realtime informatie over al uw

toegangssystemen

Alle informatie up-to-date

■■ Inclusief de status van uw hele portfolio

Alle informatie en activiteiten zijn up-to-date, dus kunt u
ASSA ABLOY e-maintenance™ op ieder moment raadplegen.
Als de monteur aanbevelingen heeft gedaan of een
offerte voor reparatie heeft opgesteld, kunt u direct actie
ondernemen.

■■ Volledige controle over service-uitgaven, dankzij

Gebruiksvriendelijk
ASSA ABLOY e-maintenance™ werkt met alle standaard
internetbrowsers en is zeer gebruiksvriendelijk. Het systeem
biedt verschillende analyses die u zo uitgebreid kunt maken
als u zelf wilt.
Ga naar assaabloyentrance.nl/e-maintenance
om een demo aan te vragen.

uitgebreide analyse van kosten en installaties

■■ 24/7 inzage in installaties op locatie
■■ Eenvoudig en snel storingen melden

Overzichtelijk dashboard
Na het inloggen op ASSA ABLOY e-maintenance™ komt
u in het dashboard. Hier vindt u een samenvatting van
alle actuele informatie over uw toegangsoplossingen,
waaronder uw meest recente activiteiten, installaties die een
veiligheidsrisico vertonen, uw meest recente facturen, de
gegevens van uw onderhoudscontract, statistieken en meer.

Live orders volgen
Via de track-and-trace-functie volgt u live al uw orders en
offertes. Heeft u bijvoorbeeld een storing gemeld? Dan zie
u wanneer de order is geaccepteerd, de monteur onderweg
is en de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor
onderhoud, meerwerk en vervangingen.

Overzicht van verslagen,
controlelijsten en offertes
In de bibliotheek vindt u een overzicht van uw
serviceverslagen, onderhoudscontrolelijsten en offertes.
U kunt filteren op specifieke items, die op alfabetische
volgorde zijn samengevoegd op basis van adres.

Eenvoudig overzichten downloaden
Via Downloads kunt u overzichten downloaden
als Excel-document of PDF, zoals uitgaven,
onderhoudssamenvattingen of checklists. Zo kunt u
gegevens in uw eigen softwareprogramma’s gebruiken
of als uittreksel delen met derden.

Altijd inzicht in uw producten,
ook op locatie
ASSA ABLOY e-maintenance™ biedt uitgebreide
functionaliteiten voor het maken van analyses, het bekijken
van producten op locatie en het melden van storingen.

Analyses maken
Krijg snel inzicht in al uw installaties, zowel op locatieniveau
als productniveau. In de samenvatting ziet u per type
installatie het aantal installaties en de bijbehorende
onderhoudsstatus. Ook kunt u kiezen voor een overzicht
van ieder individueel product, inclusief onderhoudsstatus,
het totaal uitgegeven bedrag aan onderhoud en het aantal
noodorders of aanbevelingen. Via de kostenanalyse krijgt
u inzicht in uw uitgaven aan service en onderhoud. U kunt
kosten uitsplitsen per jaar, locatie of installatie, maar ook het
soort onderhoud – bijvoorbeeld preventief of correctief.

Producten op locatie
Met ASSA ABLOY e-maintenance™ heeft u 24/7 inzicht
in alle installaties op uw locatie, de installaties binnen uw
onderhoudscontract en de bijbehorende aanbevelingen.
U vindt eenvoudig meer informatie over het type
deuren, het aantal deuren, productomschrijvingen
en onderhoudshistorie. Zo heeft u altijd inzicht in uw
producten, ook op afstand.

Storingen melden
Een storing aan uw installatie? Meld deze direct via de portal.
U zoekt eenvoudig de desbetreffende locatie op en geeft aan
dat u een storing wilt melden. Vervolgens wordt er in Outlook
automatisch een e-mail opgestart, inclusief alle benodigde
informatie voor het melden van de storing. Zo weet u zeker dat
uw business snel weer optimaal functioneert.

ASSA ABLOY is de internationale voorloper in toegangsoplossingen. Elke dag helpen
we miljarden mensen om een meer open wereld te ervaren. ASSA ABLOY Entrance
Systems biedt oplossingen voor een efficiënte en veilige stroom van goederen en
personen. Ons aanbod omvat een breed portfolio van geautomatiseerde voetgangers-,
industriële en residentiële deuren, docksystemen, service en onderhoud.
Kijk voor meer informatie op assaabloyentrance.nl.

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel: +31 (0) 88 059 55 00
info.nl.aaes@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.nl

Bekijk de video op YouTube
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