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NEXSD® je výsledek dlouholetého výzkumu a vývoje  

ve společnosti Výtahy Schmitt + Sohn.

Nezávislý na výrobci a kompatibilní s více než 100 

různých řídicích jednotek – NEXSD® nabízí jedinečnou 

servisní službu, největší možnou transparentnost, 

prediktivní analýzy a díky inteligentním algoritmům 

maximální dostupnost. 

NEXSD®

NEXT
ELEVATOR
SERVICES

• NEXSD CUSTOMER COCKPIT® – všechna data pod kontrolou.

• NEXSD CARE® – minimalizace výpadků.

• NEXSD INSPECT® – i zařízení náchylná k poruchám budete
        mít pod kontrolou. 

Více informací najdete na www.schmitt-vytahy.com/nexsd.

Naskenujte pomocí svého smartphonu jednoduše tento QR kód a podívejte 

se na video o NEXSD®.
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NEXSD CUSTOMER COCKPIT® Vám poskytne přístup ke všem důležitým 
provozním údajům Vašich výtahů v reálném čase. NEXSD® pracuje 
nezávisle na výrobci a lze jej kdykoli dovybavit – tím je jedinečný na trhu.

Systém NEXSD CARE® automaticky ukládá provozní údaje a informace  
o poruchách. Díky prediktivním analýzám je možné včas identifikovat a 
odstranit příznaky opotřebení.

NEXSD INSPECT® shromažďuje a vyhodnocuje relevantní údaje o 
zařízeních náchylných k poruchám. Díky tomu lze lépe porozumět stavu 
zařízení a vyvodit potřebná opatření.

Systematická diagnostika závad
Počet nákladných oprav, byť i jen na základě podezření, se díky konkrétní 
analýze dat výrazně sníží. Opakované výjezdy se díky vzdálenému přístupu  
stanou přebytečnými.
 
Preventivní diagnostika poruch
Na základě rozsáhlých analýz systém rozpozná poruchy dříve, než se vůbec 
projeví. Porovnání dat umožní predikci výsledných stavů, kterým tak bude 
možno zabránit.

Snížení dob výpadků
NEXSD CARE® hlásí všechny odchylky a poruchy. Schmitt + Sohn pozná už  
první známky zhoršení stavu a může preventivně zasáhnout.

Rychlejší odstranění závad a problémů
Inteligentní algoritmy identifikují nebezpečí a varují odpovědné osoby.  
Technik Vám tak už před svým příjezdem řekne, kde je problém.

Všechna zařízení pod kontrolou
Systém NEXSD CUSTOMER COCKPIT® Vám přehledně a transparentně  
zobrazí veškeré informace o Vašich výtazích. Můžete tak například sledovat 
dostupnost zařízení, průměrnou dobu jízdy nebo provozní hodiny v 
jednotlivých dnech v týdnu.

Eliminace zbytečných zásahů
V případě nahlášení poruchy se ihned a odkudkoli můžete sami přesvědčit 
o stavu zařízení. Díky tomu ušetříte čas a vyhnete se nákladným zbytečným 
zásahům.

Snadno a nezávisle na výrobci
NEXSD® je kompatibilní s více než 100 různých řídicích jednotek. Lze jej  
instalovat nezávisle na výrobci kdykoli a bez zásahu do řízení. Obraťte se na 
nás, rádi Vám se vším pomůžeme.

Individuální přístupová práva
Jste to Vy, kdo určuje, která zařízení kteří uživatelé mohou vidět: díky  
individuálním přístupovým právům budete mít svá data vždy pod kontrolou.

Snadné objednání oprav
V případě potřeby opatření můžete objednat a schválit opravu pohodlně  
přes NEXSD®.

Maximální ochrana osobních údajů
Zabezpečení dat má ve společnosti Schmitt + Sohn vysokou prioritu.  
Spolupracujeme proto s partnery, kteří v Německu zaručují maximální  
bezpečnost a ochranu Vašich údajů. Vše doplňují pravidelné bezpečnostní 
aktualizace systému NEXSD BOX®.

Vaše výhody

Vaše výhody

Vaše výhody
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Zaujali jsme Vás? 
Obraťte se na nás. Rádi Vás přesvědčíme 
pomocí zkušební verze NEXSD®. Více informací 
najdete na www.schmitt-vytahy.com/nexsd  
nebo jednoduše kontaktujte přímo svého  
osobního poradce.
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Výtahy 
Schmitt + Sohn s.r.o.
Jenišov 116
CZ- 36211 Karlovy Vary

Tel. +420 353 433 722

obchod@schmitt-vytahy.cz
service@schmitt-vytahy.cz
www.schmitt-vytahy.cz


