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Modernização

Benefícios
Melhor experiência do
usuário
A modernização reduz o
tempo de inatividade
Estética e funções da tela
customizáveis
Integração simples e fácil
com sistemas de segurança

Nosso mais avançado sistema de antecipação de chamada de
elevadores
A gestão de destinos do CompassPlus incrementa a experiência geral das pessoas que transitam
pelo seu prédio. Nosso mais avançado sistema de antecipação de chamadas de elevadores, o
CompassPlus atua como um porteiro virtual, direcionando os passageiros para onde eles precisam ir.
Seu design de última geração contribui para o visual do seu prédio, e sua tecnologia pioneira faz os
passageiros chegarem aos seus destinos com menor tempo de espera e menos paradas do que os
sistemas convencionais – até 50% mais rápido.

Instale o CompassPlus logo no início do processo de modernização
Instale esse avançado sistema de alto desempenho no início da modernização dos elevadores para
incrementar a experiência dos passageiros desde o primeiro dia. Instalar o CompassPlus logo no início do
processo poderá minimizar as interrupções que costumamos enfrentar durante uma modernização. Ele é
rápido, bem projetado, e geralmente é ativado durante um final de semana para minimizar ainda mais o
impacto nos moradores.

Modernização moldada para você
A modernização tem tudo a ver com uma transição cuidadosamente projetada e sem interrupções para um
novo mundo de possibilidades. Você obterá a qualidade e o estilo da nossa estética moderna além de
dispositivos adaptáveis que podem ser montados e localizados para combinar com os ambientes já
existentes dos seus lobbies.

Segurança integrada
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Você também obterá uma fácil integração com seus sistemas de segurança. O CompassPlus foi projetado
para ser extremamente flexível e pode ser interfaceado com vários provedores de segurança. O sistema
poderá acolher leitores de ID de segurança embutidos ou externos.

Todas as telas são traduzíveis e customizáveis.
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