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Gerencie de forma inteligente 
o tráfego dos elevadores

Unindo design e tecnologia a produtos já 
consagrados no mercado, a TK Elevator lança 
o AGILE Gestão de Elevadores, um sistema de 
controle de tráfego e gestão de elevadores.

Com o AGILE Gestão de Elevadores           
você pode:

 ʣ Otimizar o desempenho do equipamento.

 ʣ Se adaptar às mudanças e necessidades de 
qualquer lugar em seu prédio. 

 ʣ Acessar o centro de gerenciamento 
remotamente.

 ʣ Desativar e ativar as operações e ver status.

 ʣ Monitorar a demanda e a capacidade de 
tráfego em tempo real.

Versão desktop

Monitoramento.
Segurança.
Praticidade.

 ʣ Identificar períodos de baixa e alta demanda.

 ʣ Visualizar e imprimir relatórios estatísticos.

 ʣ Possibilidade para instalar em múltiplos terminais.

Funções disponíveis
 ʣ Visualizar chamadas, posição, situação e principais sinais 

dos elevadores.

 ʣ Habilitar e desabilitar as chamadas de pavimento.

 ʣ Colocar o elevador em modo bombeiro.

 ʣ Ativar comando liga-desliga elevador.

 ʣ Configurar o pavimento estacionamento.

 ʣ Apagar chamadas de cabina.

 ʣ Programar horário de atendimento.

 ʣ Analisar estatística das chamadas dos elevadores.

 ʣ Zonear o atendimento de chamadas de pavimento.

 ʣ Monitorar por câmera.

 ʣ Realizar chamada VIP, disponível apenas com o AGILE 
Antecipação de Chamadas.

 ʣ Realizar chamada para PNE, disponível apenas com o 
AGILE Antecipação de Chamadas.

 ʣ Definir perfis de acesso aos operadores.

 ʣ Colocar elevador em modo de serviço independente.

Condição de vendas
A TK Elevator entregará somente 
o software, todos os demais 
equipamentos como TV, computador, 
smartphone e rede Wi-Fi deverão ser 
fornecidos pelo cliente. 

Opções de aquisição       
do software
Standard: 1 licença de acesso para a 
versão desktop. 

Premium: 5 licenças de acesso para 
versão desktop e versão mobile.

Compatível com monitores e TV's com 

funcionalidade touch screen. O cliente 

deverá fornecer a tela ou TV, bem como o 

computador para rodar esta funcionalidade. 

Movimento 

do elevador

Situação

da cabina

Funcionalidades 

do elevador

Apagar chamadas de 

cabina

Câmera

Chamada de cabina

Desligar

Emergência

Estatística

Serviço independente

Informações

Grupo de

elevadores

Modo de 

funcionamento

do elevador
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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