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Anslutna hissar
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service FUNKTIONER Tekniska funktioner MP
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Fjärrhantering av nödlarm i enlighet med 
SS-EN 81-28:2018 Loggning av larmsamtal och de testsamtal som görs var tredje dag

plus 
service FUNKTIONER Tekniska funktioner
FOTA Uppdateringar av fast programvara på 

distans
Fjärruppdateringar av fast programvara 

STATUS Övervakning av hissen i realtid Hisskorgens position 

Dörrstatus

Hisskorg vid våningsplan

Status för säkerhetsanordningar 

Visning av hissens viktigaste parametrar (programmeringskonsol)

Status för förbrytare för ändläge

Avancerad övervakning i realtid: batterinivå i %, position i mm, osv. 

REMOTE 
CONTROL

Fjärraktivering av kommandon Hantering av knappsatsen i korgen

Hanteringen av knappsatsen på utsidan av korgen: skicka uppåt/nedåt

Återställning av kontrollpanelen 

Forcerad aktivering av larmsamtal/test/låg batterinivå

Begäran om information om hissens funktionsläge

PREVENTIVE Analys av historiken för schemat för 
förebyggande åtgärder

Statistik

Händelsehistorik

NOTIFY Prenumeration på larm och händelser Aviseringar vid fel, statusändringar och larm om att någon har fastnat i hissen

SETUP Justeringar av hissparametrar Justering av allmänna parametrar 

Justering av samtliga parametrar

IDENTIFY Identifiering av maskin- och 
programvaruversioner Fjärravläsning av maskin- och programvaruversioner för alla paneler som finns i hissen

TRAFFIC 
CONTROL

Räkneverk
Räkneverk för dagliga resor

MULTIMEDIA Skräddarsydd information och bild 
på TFT-skärmen i hisskorgen, via 
fjärrjusteringar

Bilder | Textmeddelanden | Konfiguration av RSS-källan 

Appen Callmylift Kontaktlösa val av våningsplan Kalla på hissen på distans med hjälp av användarens mobiltelefon

MyLift Ägaren kan enkelt titta på viktiga data
Aktuella incidenter samt historik och loggar för haverier, larm, fel som uppstått vid 
testsamtal

Åtkomst till IoT-plattformen för fjärrhantering | Visning av diagram 
för din geolokaliserade hisspark | Hantering av användarprofiler | 
Hämtning av loggrapporter i PDF- och HTML-format | Åtkomst till 
demovideor om plattformsanvändningen 

Aktuella incidenter 
samt historik 
och loggar för 

haverier, larm, fel 
som uppstått vid 

testsamtal 

Varningar: Aviseringar 
när en parametrar 
avviker från sina 

normalvärden under 
drift

Ändringar gällande 
status: besiktning, 

normal, ur 
funktion, övriga 

Information: 
Allmänna 

meddelanden 
om hissen

• Krypterad datatrafik – För att uppfylla kraven i de nya europeiska säkerhetsför-
ordningarna gällande IoT-utrustning

• VPN-anslutning som skapar ett säkert intranät
• Användning av säkra servrar
• Tillgång till täckningsavtal som MP har ingått med teknikföretag
• Tillgång till teknisk fjärrsupport från MP i händelse av haverier

Visningar av 
hissens viktigaste 

indikatorer


