
Connected Lifts
en todos los sentidos

Uppkopplade hissar är när IoT (Internet of Things) och hissar strålar 
samman Med den här tekniken kan hissar vidarebefordra information 
om sitt användande och sin status i realtid, vilket ger en helt ny 
dimension åt idén med förebyggande underhåll.

Om din byggnad kan installera en hiss så kan den installera en 
uppkopplad hiss. Den nuvarande teknologin och teknikerna som 
används för att installera hissar gör att det är möjligt i de allra flesta fall.

Det är även ett sätt att stärka 
vårt företags grundvärderingar 
och erbjuda mer personliga och 
effektiva tjänster. 

Vad är uppkopplade 
hissar?

Hos MP “handlar 
uppkopplade hissar 
om mycket mer än att 
bara ansluta hissen till 
internet.”

+34 902 197 277 elevacion@mpascensores.com www.mpascensores.es

Connected Lifts
en todos los sentidos

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet

+46 010 788 1200 info@mpsweden.se www.mphiss.se

Connected Lifts
i ordets alla bemärkelser
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På MP utvecklar vi vår egen IoT-teknik. Vi har utvecklat 
innovationer som idag är verklighet och som utgör 
kopplingen mellan oss och din hiss, så att allt fungerar 
som det ska. 

MP:s innovationer
kopplingen mellan oss

Det här är något som utgör kärnan 
i allt vi gör. Vad skulle kunna vara 

viktigare än din personals, dina 

kunders och dina användares liv 

och välmående? Uppkopplingen 
i våra hissar innebär att vi nu 
kan förutse eventuella problem. 
Därmed är de alltid säkra och 
fungerande.

Vi hedrar våra åtaganden mot 

våra kunder och leverantörer 

genom ärlighet och lojalitet. Vi är 
partners med delade intressen. Med 
den här tekniken kan våra hissar 
kommunicera direkt, vilket ger total 
transparens och förbättrar den 
service som erbjuds.

Vi har ett brinnande intresse för 
hissvärlden. Därför älskar vi att 

hitta på nya idéer som förbättrar 

våra kunders liv, och sedan 

förverkliga dem. Våra uppkopplade 
hissar är ett direkt resultat av det 
här nytänkandet, som leder till 
innovationer i passagerarerfarenhet, 
pålitlighet och livslängd.

Vi nöjer oss inte med vad våra 
kunder och användare förväntar 
sig av oss och våra hissar, utan 

går ännu längre i vår strävan 

efter förträfflighet. Våra 
internetuppkopplade hissar är ett 
steg framåt på den här vägen och 
vi är ett av de första företagen som 
inför den här tekniken i alla våra 
hissar.

För oss innebär uppkopplade hissar ett sätt att ge dig mer 

personlig service, fullt anpassad efter dina behov. Det är 
ett sätt att stärka våra grundvärderingar, som utgjort kärnan 
i vårt arbete sedan MP grundades 1988 och som gjort att vi 
kunnat installera över 130 000 hissar över hela världen.

Säkerhet Integritet Innovation Förträfflighet

Uppkopplade hissar från MP: 
hissar som är kopplade till dig

Kopplingen mellan dig och våra värderingar får nu en större betydelse

C O N N E C T E D  L I F T S

Vi tycker om att skapa ett 

speciellt förhållande med våra 

kunder och användare, så att 
vi förstår deras behov och kan 
ge dem enastående service. 
Våra hissar har alltid kopplat 
samman oss med våra kunder 
och användare, och tack vare våra 
uppkopplade hissar kommer vi 
ännu närmare varandra.

Närhet

Det här är hjärnan i de 

här hissarna, en digital 
internetansluten styrenhet 
som anses vara en av 
de bästa på marknaden. 
Information om användning 
och status skickas via 
hissens telefonlinje, så att 
fjärrunderhåll och reparationer 
kan utföras. 

I äldre hissar som saknar 
den digitala styrenheten 
MP ecoGO, innebär 

tilläggsutrustningen för 

uppkoppling att din hiss 

kan ansluta till internet för 
att skicka och ta emot data. 
Den här utrustningen är 
kompatibel med MP-hissar 
och även vissa hissar från 
andra märken.

Vi har skapat en molnbaserad 

plattform som gör att våra 

hissar kan kommunicera 

med vårt teknikteam. Det 
kan behandla alla data som 
skickas från hissarna och göra 
dem tillgängliga. Dessutom 
möjliggör det fjärrunderhåll 
och reparationer som gör 
att eventuella problem kan 
förutses och hissens livslängd 
förbättras.

Våra internetanslutna hissar 
gör att vi kan erbjuda dig 
ett underhåll som är helt 

anpassat till egenskaperna 

hos din hiss och hur den 

används. Vi kan erbjuda dig 
skräddarsydda kontrakt samt 
lättillgänglig och effektiv 
service. Vi ser det som en 
hederssak att alltid hålla 
kontakt med dig och din hiss 
för att se till att den aldrig 
sviker dig. 

MP ecoGO-
styrenheter

MP:s 
tilläggsutrustning 

MP:s 
plattform

Anpassat MP-
underhåll



Connected Lifts
en todos los sentidos

Connected Lifts jest to platforma, która pozwala połączyć Internet 
Rzeczy (IoT – ang. Internet of Things) i dźwigi. Technologia ta 
pozwala windom przekazywać informacje o ich wykorzystaniu i 
statusie w czasie rzeczywistym, co przenosi koncepcję konserwacji 
prewencyjnej w zupełnie nowy wymiar.

Dla MP Connected Lifts jest czymś 
więcej niż tylko dźwigami, które 
zostały podłączone do internetu. 
Dla nas jest to sposób na 
przekucie podstawowych wartości 
naszej firmy w jak najbardziej 
efektywne i spersonalizowane do 
potrzeb  usługi.

Czym jest 
Connected Lifts?

“Connected lifts” we 
wszystkich znaczeniach 
tego słowa
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På MP utvecklar vi vår egen IoT-teknik. Vi har utvecklat 
innovationer som idag är verklighet och som utgör 

kopplingen mellan oss och din hiss, så att allt fungerar 
som det ska. 
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Det här är något som utgör kärnan 
i allt vi gör. Vad skulle kunna vara 
viktigare än din personals, dina 
kunders och dina användares liv 
och välmående? Uppkopplingen 
i våra hissar innebär att vi nu 
kan förutse eventuella problem. 
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våra kunder och leverantörer 
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här nytänkandet, som leder till 
innovationer i passagerarerfarenhet, 
pålitlighet och livslängd.

Vi nöjer oss inte med vad våra 
kunder och användare förväntar 
sig av oss och våra hissar, utan 
går ännu längre i vår strävan 
efter förträfflighet. Våra 
internetuppkopplade hissar är ett 
steg framåt på den här vägen och 
vi är ett av de första företagen som 
inför den här tekniken i alla våra 
hissar.
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i vårt arbete sedan MP grundades 1988 och som gjort att vi 
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plattform som gör att våra 
hissar kan kommunicera 
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kan behandla alla data som 
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kontakt med dig och din hiss 
för att se till att den aldrig 
sviker dig. 

MP ecoGO-
styrenheter

MP:s 
tilläggsutrustning 

MP:s 
plattform

Anpassat MP-
underhåll



Connected Lifts
en todos los sentidos

Uppkopplade hissar är när IoT (Internet of Things) och hissar strålar 
samman Med den här tekniken kan hissar vidarebefordra information 
om sitt användande och sin status i realtid, vilket ger en helt ny 
dimension åt idén med förebyggande underhåll.

Om din byggnad kan installera en hiss så kan den installera en 
uppkopplad hiss. Den nuvarande teknologin och teknikerna som 
används för att installera hissar gör att det är möjligt i de allra flesta fall.

Det är även ett sätt att stärka 
vårt företags grundvärderingar 
och erbjuda mer personliga och 
effektiva tjänster. 

Vad är uppkopplade 
hissar?

Hos MP “handlar 
uppkopplade hissar 
om mycket mer än att 
bara ansluta hissen till 
internet.”

+34 902 197 277 elevacion@mpascensores.com www.mpascensores.es

Connected Lifts
en todos los sentidos

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet

+46 010 788 1200 info@mpsweden.se www.mphiss.se

Connected Lifts
i ordets alla bemärkelser

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet

+34 902 197 277 elevacion@mpascensores.com www.mpascensores.es


