CAR PARKING SOLUTIONS

Aanraakloze en gemakkelijk bediening van
autoliften via smartphone
Met onze smartphone app oplossing kunnen gebruikers autoliften
oproepen en bedienen via smartphone. Met de geïntegreerd administratietool kunt u eenvoudig gebruikers toevoegen of beheren en toegang beperken of verlenen, waardoor u tijd en kosten
bespaart.

SMARTPHONE APP BEDIENING VOOR AUTOLIFTEN
BESTUUR DE LIFT MET EEN VEEGBEWEGING OP UW SMARTPHONE
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CAR PARKING SOLUTIONS

SMARTPHONE APP BEDIENING VOOR AUTOLIFTEN
VOORDELEN VOOR GEBRUIKERS:
Eenvoudige bediening
Gebruikers van de autolift profiteren van de eenvoudige en
intuïtieve bediening op basis van typische gebruikspatronen
voor smartphones.
Veiligere bediening
Dankzij het persoonlijke smartphonegebruik is er geen aanraakcontact meer nodig met de bedieningselementen van de
lift, waardoor het risico op infectieoverdracht wordt geëlimineerd. Het is niet nodig om uit te stappen voor de lift.
Verbeterde gebruikerservaring
Gebruikers van de autolift zullen het gemakkelijke en handige
gebruik en de soepele en plezierige interactie met de lift via
de app waarderen.

VOORDELEN VOOR GEBOUWEIGENAARS & -BEHEERDERS
Gemakkelijk te activeren
De vereiste hardware wordt door ons team toegevoegd tijdens
de installatie of retrofit en de initiële account creatie is eenvoudig en ongecompliceerd.
Volledige toegangscontrole
Een geïntegreerd gebruiksvriendelijke administratietool
maakt het voor eigenaars of beheerders van gebouwen eenvoudig om gebruikers toe te voegen of te beheren en toegang
te beperken of toe te staan.

WE WILLEN U GRAAG VERDER HELPEN:
Lödige Benelux
Kasteleinenkampweg 14 | NL-5222 AX ’s-Hertogenbosch
Postbus 3057 | 5203 DB ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (073) 624 93 00 | Fax: +31 (073) 624 93 10
E-mail: benelux@lodige.com
WWW.LODIGE.NL
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Verbeterde beveiliging
Toegangsgegevens kunnen desgewenst worden verzameld en
bewaard, zodat exploitanten over een veilige en intelligente
toegangscontrole beschikken, evenals toegangsgegevens in
geval van schade of diefstal.

Lödige Service
Wij bieden volledige service aan voor
uw systeem na installatie: Onderhoud,
reserve onderdelen, etc.
Voor vragen of interesse, neem dan
gerust contact met ons op.

+31 (073) 624 93 00

