
Schindler Ahead

Ahead ActionBoard
Informação na palma da mão!

Experimente uma nova maneira de acompanhar o status e o desempenho de seus 
elevadores e escadas rolantes. O Ahead ActionBoard foi desenvolvido para trazer 
clareza e conveniência para os proprietários e administradores de condomínios no 
gerenciamento dos equipamentos. Construído na plataforma IoT, o ActionBoard  
reúne estatísticas, atividades e dados de desempenho e os exibe de maneira 
simples e fácil de entender.

Plataforma Central
O Ahead ActionBoard é uma plataforma 
completa de informações que fornece uma 
visão geral atualizada das atividades de seus 
elevadores e escadas rolantes. Oferecendo 
insights em tempo real e interativos, o 
ActionBoard facilita a priorização de tarefas, 
abertura de chamados ou outros serviços. 
Com o uso dessa ferramenta, os problemas 
podem ser detectados mais rapidamente, 
possibilitando uma ação instantânea e 
tornando mais eficiente a operação do 
condomínio.

Fácil acesso
O Ahead ActionBoard pode ser acessado 
online, via site ou aplicativo Android e IOS. 
Informações essenciais estão sempre 
disponíveis, além de notificações push para 
mantê-lo informado, mesmo quando você 
não está no local. Especialmente para clientes 
que lidam com muitos equipamentos, essa 
ferramenta será bastante útil para garantir a 
confiabilidade da operação e manter todos os 
interessados informados.

Novo Aplicativo  
ActionBoard – 
Faça o download



www.schindler-ahead.com

Interface intuitiva
Ferramenta simples e fácil de 
usar.  Todos os usuários  
podem navegar sem dificuldade 
e se beneficiar com o uso.

Visualização personalizada
Uma ferramenta moldada ao  
seu uso. Customize para  
que você veja exatamente o  
que precisa.

Informações customizadas
Receba informações quando e 
como quiser. Agora você pode 
manter os condôminos 
informados sobre os serviços.

Design responsivo
O aplicativo é responsivo e 
fornece a experiência de uso 
ideal, ajustando-se ao seu 
dispositivo.

Conveniência
Dê adeus a papelada. As 
informações podem ser 
acessadas a partir do seu PC  
ou smartphone por meio do  
app Ahead ActionBoard.

Perfis
Personalize seu portfólio no 
aplicativo filtrando e 
selecionando contas, clientes e 
edifícios.

Notificações push
Receba informações valiosas por 
meio do ActionBoard, como o 
momento que o equipamento 
voltou a funcionar.

Alertas
Configure e receba alertas sobre 
o status de equipamentos 
específicos para que você nunca 
perca nenhuma atualização 
importante.

Geração de relatórios
Personalize os campos de acordo 
com sua preferência para gerar 
relatórios sobre atividades que 
você deseja acompanhar.

Acesso ao histórico
Histórico sempre disponível para 
ser usado como referência. Com 
o ActionBoard, você tem acesso 
a todo esse banco de dados.

Planejamento a longo prazo
Dados históricos e em tempo 
real facilitam o planejamento  
de serviços com base em 
fatos claros.

Abertura de chamados
Com apenas alguns cliques você 
poderá abrir chamados pelo 
app, de forma rápida, prática e 
intuitiva.

Check up
Extraia relatório de status dos 
principais componentes em  
tempo real e analise o funciona-
mento de seus equipamentos.

Ação proativa
Em caso de problemas, atue de 
forma proativa e compartilhe a 
informação automaticamente.

Benefícios
Visão geral em tempo real, a 
toda hora, em todo lugar
Maior transparência e fluxo de 
comunicação
Mais informações e rápido tempo 
de resposta

Ahead ActionBoard

Visão geral do portfólio 

Toda informação relevante  
em um só lugar

Análises 
inteligentes e 

insights
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Esta publicação é apenas para fins informativos e nos reservamos o direito de alterar o design e as especificações do produto. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser 
considerada como garantia ou condição, expressa ou implícita, quanto a qualquer produto, sua adequação a qualquer propósito específico, comercialização ou qualidade, ou deve 
ser interpretada como condição de qualquer contrato relativo a produtos ou serviços contidos nesta publicação. Pequenas diferenças entre cores impressas e reais podem existir.
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