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Digitalisering, Smarta hus, 
uppkopplade hissar och rulltrappor
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Megatrend 
Digitalisering
Allt blir mobilt och 
nätverksanslutet.

Förväntningar på transparens och  
information i realtid.

Krav på ökad komfort, effektivitet 

och enkelhet.

Nya "ekosystem" skapas kring 

intelligenta byggnader och städer.
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En massiv explosion av uppkopplingar och data

används inte

Men…

88%



Uppkoppling möjliggör nya tjänster

Digital plattform

Partner och
Kunder

Användare
Fastighets-

system

Lösningar för
användare

Lösning för
fastighetsförvaltning
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Hur fungerar det?

Systemet bevakar kritiska
parametrar kontinuerligt

Fastighetsansvarig får
pålitlig realtidsdata om 
skicket på sina utrustningar
och förslag på framtida
åtgärder

Teknikerna får rätt
information vid rätt tidpunkt

Med hjälp av Watson 
analyseras behoven av
underhåll och eventuella
proaktiva åtgärder
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EXEMPEL: ÅTERÖPPNING AV DÖRRAR

� Betydande ökning av
antal återöppningar

� Indikerar problem med 
t.ex. en ljusridå

� Synligt minst två
veckor i förväg, vilket
hjälper oss att
förebygga eventuellt
driftsstopp

Data indikerar när proaktiva åtgärder behöver vidtas

JAN FEB MARS



Då

FRÅNKOPPLAD

SVART LÅDA

REAKTIV

Nu

UPPKOPPLAD

KOGNITIV

FÖRUTSEENDE

Nytta för kunder och slutanvändarna

� Ökad tillgänglighet 
� Ökad förutsägbarhet
� Ökad trygghet och säkerhet
� Transparens i realtid



Pilotprojekt med 
Humlegården

“Vi vill bidra till en bättre livsmiljö och ökad 
kvalitet för alla våra kunder. Våra hissar är 

en viktig del av kundens upplevelse i våra 

fastigheter, och vi vill därför minimera 
oplanerade stopp och maximera den 

tekniska livslängden, vilket kräver nya 

innovativa sätt att arbeta med 
förebyggande underhåll och service. 

Genom det här pilotprojektet använder vi 

realtidsinformation från våra hissar för att 

förbättra upplevelsen för alla som dagligen 
använder hissarna i våra byggnader”

Peter Lind, Fastighetschef



Digital kommunikations
kanal –
ger full transparens

� Info i realtid

� Historik av driftinformation

� Framtida planerade åtgärder
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