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O NEXSD® é o resultado de muitos anos de  

investigação e desenvolvimento na empresa  

Schmitt + Sohn Elevadores.

Sendo independente do fabricante do comando e 

compatível com mais de 100 comandos diferentes, 

o NEXSD® oferece os melhores serviços com total 

transparência, análises prospetivas e a mais elevada 

disponibilidade, graças a algoritmos inteligentes.

NEXSD®

NEXT
ELEVATOR
SERVICES

• NEXSD CUSTOMER COCKPIT® – 

   ter uma perspetiva de todos os dados.

• NEXSD CARE® – minimizar tempos de inatividade.

• NEXSD INSPECT® – ter também sob controlo os ascensores   

            suscetíveis a avarias.

Para mais informações, consulte https://www.schmitt-elevadores.com/nexsd/. 

Para ver o vídeo sobre o NEXSD® digitalize, por favor, este código QR  no seu 

smartphone.



NEXSD
CUSTOMER-
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O NEXSD CUSTOMER COCKPIT® permite o acesso a todos os dados 
de funcionamento importantes dos seus ascensores, em tempo real. 
Podendo ser equipado posteriormente, independentemente do fabricante 
e em qualquer momento, o NEXSD® é assim, único no mercado.

O sistema NEXSD CARE® recolhe automaticamente dados de funcionamento 
e dados relativos a avarias. Através de análises prospetivas a identificação de 
desgastes é efetuada precocemente e corrigida atempadamente, de modo 
a manter elevados níveis de operacionalidade do equipamento.

Dados relevantes de elevadores suscetíveis a avarias são recolhidos 
e analisados com o NEXSD INSPECT®. Desse modo, é possível obter  
preventivamente melhor e maior conhecimento sobre o estado do ascensor 
e tomar as medidas necessárias.

Diagnóstico de avarias sistemático
Reparações baseadas em suspeitas ou reparações incorretas são fortemente 
reduzidas graças à análise concreta dos dados. Tornam-se desnecessárias 
múltiplas deslocações, devido ao acesso remoto.

Diagnóstico de anomalias preventivo
Através de análises abrangentes são reconhecidas avarias mesmo antes de 
ocorrerem. Através da sincronização de dados é possível prever os resultados  
e assim, também impedi-los.

Redução de períodos de inatividade
Todas as irregularidades e avarias são comunicadas pelo NEXSD CARE®. 
A Schmitt + Sohn reconhece o primeiro indício de um desgaste e pode 
intervir de forma preventiva.
 
Eliminação mais rápida de falhas e problemas
Algoritmos inteligentes reconhecem potenciais falhas e dão o alarme aos 
responsáveis. Mesmo antes de o técnico estar no local, poderá dizer-lhe  
onde existe o problema.

A visualização de todos os ascensores
No NEXSD CUSTOMER COCKPIT® são representadas todas as informações 
sobre os seus ascensores, de forma clara e transparente. Pode, por exemplo, 
monitorizar a disponibilidade dos seus ascensores, os tempos médios de 
viagem ou as horas de funcionamento por dias da semana.

Evitam-se intervenções desnecessárias
Se for participada uma avaria, pode certificar-se por si mesmo do estado do 
ascensor, de imediato e a partir de qualquer local. Desse modo, evitam-se 
intervenções desnecessárias que consomem muito tempo e geram custos 
elevados.

Simples e independentemente do fabricante
NEXSD® é compatível com mais de 100 comandos diferentes, 
independentemente do fabricante e pode ser equipado posteriormente, em 
qualquer momento, sem intervenção no comando. Por favor consulte-nos, 
teremos todo o prazer em ajudar.

Direitos de acesso individuais
Defina, de forma muito simples, os utilizadores que podem ver os 
ascensores: através de um acesso individual tenha sempre controlo sobre 
os seus dados.

Contratação simples de reparações
Caso exista necessidade de atuação, pode contratar e aprovar ordens de 
reparação de forma confortável através do NEXSD®. 

A mais elevada proteção de dados
A proteção de dados tem a maior importância na empresa Schmitt + Sohn 
Elevadores. Por isso, trabalhamos com parceiros que garantem a maior 
segurança e proteção dos seus dados. As atualizações de segurança 
regulares da NEXSD BOX® completam este serviço.
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Despertamos o seu interesse? 
Por favor, consulte-nos. Teremos todo o prazer 
em dar-lhe a conhecer uma versão de teste do 
NEXSD®. Para mais informações, consulte 
https://www.schmitt-elevadores.com/nexsd/ 
ou dirija-se diretamente ao seu interlocutor  
pessoal.



Schmitt-Elevadores, Lda 
Rua de Dom Frei Martim Fagundes 
4465-688 Leça do Balio

Tel. +351-229 569 000
Fax +351-229 569 009

info@schmitt-elevadores.com
www.schmitt-elevadores.com


