Informativo da thyssenkrupp | série 3 | número 42

seu elevador.

Editorial.
O smartphone é cada vez mais o
principal meio pelo qual o brasileiro
realiza tarefas diárias, como pegar
um táxi, comprar um ingresso para
o cinema e pedir uma refeição, entre
tantas outras. Para acompanhar essa
realidade, demos mais um passo no
uso dessa tecnologia como ferramenta
para a gestão na área de serviços,
com o lançamento do aplicativo seu
elevador. Agora, nossos clientes poderão se conectar conosco,
com a agilidade que a vida moderna exige, com comodidade e
segurança; além dos canais de atendimento que já possuímos.
O app seu elevador é mais uma inovação para a gestão de
manutenção. Recentemente, lançamos uma nova plataforma
que permite o monitoramento, medição e envio de informações
sobre cada elevador em tempo real. Com essa tecnologia, as
pessoas vão esperar menos tempo para o atendimento de suas
solicitações, resultando numa diminuição do estresse e mais
tempo de qualidade de vida.
Carlos Roberto Bonadio, Diretor de Serviços da área de negócios Elevator Technology
da thyssenkrupp para o Brasil

Na palma
da mão.
Para uma conexão mais rápida e ágil com nossos clientes,
acabamos de lançar o app seu elevador, um aplicativo de
celular, que reúne várias funções para facilitar o dia a dia dos
síndicos e administradores de condomínios.
Várias solicitações de serviços que antes demandavam um
contato telefônico ou envio de e-mail, agora poderão ser
realizadas de forma simples, tudo na palma da mão.
Se o elevador precisa de uma visita técnica, por exemplo,
é possível abrir um chamado e acompanhar o status da
solicitação, como o nome do profissional que vai atender o
condomínio, se ele já foi acionado e a previsão de chegada ao
local. O procedimento é o mesmo
para as demais solicitações, como
a compra de peças de reposição.
Com a agilidade que o aplicativo
proporciona, o tempo para o
atendimento de ordens de
serviços ou solicitações será
reduzido, um ganho substancial
para os clientes e as equipes
técnicas, cujo maior desafio
é manter o equipamento
em operação.

Você sabia?

Opinião

Funcionalidade e segurança.
Para baixar o app seu elevador
basta fazer o download, efetuar o
cadastro para registrar o login e a
senha, e você já pode interagir com
a thyssenkrupp Elevadores de forma
simples e ágil.
Cada condomínio terá um
representante cadastrado,
geralmente o síndico ou responsável
legal, para autorizar as operações
realizadas, como a solicitação de uma
visita técnica. Todas as informações
trocadas entre o cliente e a empresa
são seguras por criptografia e
somente o responsável cadastrado
terá acesso a elas.

Ana Paula Moreira Monteiro, síndica do
condomínio e Edmarco Santos Sousa,
Coordenador de Serviços

Transparência: Para manter
o cliente bem informado, as
informações sobre as solicitações
ficam disponíveis para consulta e
acompanhamento

Segurança: o aplicativo mostra
a foto e o número do documento
do técnico, além de indicar o
tempo estimado para ele chegar
ao condomínio

Planeta verde

Purifique o ar com plantas em casa.
Que tal amenizar os problemas respiratórios causados
pela poluição do ar de uma forma bem simples e
ecológica, cultivando plantas dentro de casa?
Algumas plantas são capazes de purificar o ar por
meio da produção de oxigênio, que elimina gazes
poluentes do ambiente externo. Além desse benefício,
elas também elevam a umidade do ambiente, retém
poeira e reduzem bactérias presentes no ar.
Mas, para obter essas vantagens, o cultivo deve ser
feito em ambientes próximos à luz solar natural, como
janelas.
Confira algumas das espécies capazes de melhorar a
qualidade do ar da sua casa:
• Azaleia: Combate o amoníaco, toxina presente em
alguns produtos de limpeza; ideal para cozinhas e
banheiros.
• Lírio da paz: Remove esporo de fungos; ideal para
banheiros e lavanderias.
• Palmeira/Bambu: Atua como umidificador natural;
ideal para salas e escritórios.

Confira os benefícios de outras plantas
em: http://infograficos.oglobo.globo.
com/economia/imoveis/10-plantas-parapurificar-o-ar-da-casa.html
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No bairro Jardim Aquarius, em
São José dos Campos, Interior
de São Paulo, está localizado
o Edifício Residencial
Murano. O condomínio possui
120 apartamentos e para
garantir o conforto de cerca
de 260 moradores foram
instalados três elevadores
assinados pela thyssenkrupp.
A empresa é também a
responsável pela manutenção
dos equipamentos desde a
construção do edifício há dez
anos. Na avaliação da síndica
do condomínio, Ana Paula
Moreira Monteiro, os serviços
de manutenção prestados pela
empresa são ótimos. O bom
relacionamento foi decisivo
para o condomínio optar por
uma modalidade de contrato
com cobertura de peças, o TK
Premium. “Quando acionamos
a empresa para efetuar
correções nos equipamentos,
os profissionais são ágeis e
nos atendem prontamente”,
afirma a síndica.

