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Výtahy

E-SERVIS
E-servis představuje soubor výstupů z elektronických aplikací, 
které umožňují vedoucímu servisu výtahu či odpovědnému 
servisnímu technikovi disponovat informacemi o kvalitě 
provozu výtahu, průběhu servisní kontroly či o zásahu cizí 
osoby do technologie výtahu. Majitel výtahu má díky E-servis 
snadný přístup k záznamům prohlídek a provozním údajům 
výtahu.
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Služba E-servis je poskytována na základě dat, 
která poskytují aplikace Kk Webrman a SEVY.

Kk Webrman 

 soustřeďuje informace z připojených výtahů

 vstup do uživatelského prostředí přes přístupové údaje (uživatel, heslo)

 nastavení zasílání e-mailu po vzniku události na výtahu (informace, varování, chybová hlášení, poruchy)

 vedoucí servisu má přehled o výtazích v poruše na svém mobilu dříve, než je porucha nahlášena zákazníkem

 možnost reportů z nasbíraných dat

  přehled výtahů s opakovanými problémy – vhodné pro řízení servisních techniků, kteří mohou v rámci

  standardních prohlídek preventivně kontrolovat potenciální riziko vzniku poruchy

  přehled hlášení z konkrétního výtahu – snadnější a operativnější hledání dynamických závad, kontrola 

  servisních zásahů

  přehled četnosti závad za poslední 3 měsíce – servisní technik má přehled, které ze svěřených výtahů od poslední

  odborné prohlídky vykazují problémy

  přehled vyproštění za uplynulé stanovené období

  přehled využití výtahu jízdami do jednotlivých pater, příp. vytížení konkrétními uživateli (v případě VIP výtahu)

  přehled využití výtahu v konkrétních hodinách

SEVY (SErvis VÝtahů) 

 vstup do uživatelského prostředí přes přístupové údaje (uživatel, heslo)

  pomáhá řešit rozdělení výtahů mezi jednotlivé servisní techniky 

a jejich vytížení

 plánuje prohlídky výtahů

  umožňuje vedení výsledných záznamů z prohlídek a reportů 

z výtahů v servisu

  umožňuje uložit dokumentaci k výtahu (kniha výtahu, 

elektrodokumentace, dispoziční výkres) a kontakt

na odpovědnou osobu výtahu

 fi ltrování dat podle časových horizontů – týden, měsíc apod.

  fi ltrování dat podle výtahů – všechny výtahy, konkrétní výtah, 

výtahy s častými poruchami apod.

 data o výtazích lze zobrazit přes smartphone či tablet

  zákazník má přístup k záznamům o výtahu přes internet 

nebo e-mail
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