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Toshiba Elevator and Building Systems Corporation 

 

Untuk segera diterbitkan 

20 Februari 2020 

 

FLOORNAVI Sistem Kontrol Tujuan (Destination Control System) dari Toshiba 

Memenangkan Medali Emas di iF DESIGN AWARD 2020 

 

Kawasaki, Jepang - Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (TELC) telah 

dianugerahi penghargaan tertinggi dalam iF DESIGN AWARD tahun ini, yaitu medali 

emas dari iF. Dari sebanyak 7.298 pengajuan, hanya 75 yang dianugerahi emas oleh juri 

pakar independen dari iF. 

 

FLOORNAVI yang menang, dianugerahi medali emas dalam disiplin Produk, di kategori 

Sektor Publik/Pemerintah. Juri mengeluarkan pernyataan sebagai berikut tentang 

keputusannya untuk memberikan medali emas bagi FLOORNAVI: 

 

“Toshiba telah merancang suatu sistem kontrol elevator (tujuan) yang efisien sesuai 

dengan desain universal dalam memenuhi kebutuhan orang umum dan berkebutuhan 

khusus. AI memungkinkan lantai tujuan digabungkan secara efektif, mengurangi waktu 

tunggu. Antarmuka (interface) yang sederhana dan mudah siap beradaptasi dengan 

berbagai konteks arsitektur." 

 

FLOORNAVI memungkinkan pengguna untuk menentukan lantai tujuan sebelum 

menaiki lift dan memandu mereka ke lift yang sesuai untuk mengurangi jumlah lantai di 

mana mereka harus berhenti. Karena penumpang tidak perlu menekan tombol lantai di 

dalam lift, mereka dapat masuk dan keluar dari lift dengan lancar bahkan ketika lift dalam 

keadaan padat.  

 

Simbol berbentuk cincin ikonik dan panel operasi setinggi dada memungkinkan 

pengoperasian yang nyaman. Mock-up skala penuh digunakan untuk memverifikasi 

kegunaannya membuat FLOORNAVI mudah digunakan untuk semua orang, termasuk 

mereka yang menggunakan kursi roda. FLOORNAVI sangat membantu mengurangi 

waktu tempuh lift saat waktu puncak, sehingga mengurangi stres dari pengguna.” 

 

TELC telah memperluas operasi bisnisnya di luar Jepang dengan fokus yang kuat di Asia 

https://ifworlddesignguide.com/entry/284127-floor-navi
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Tenggara, India, dan Timur Tengah guna mengembangkan portofolio globalnya. Hal ini 

sebagai tanggapan atas cepatnya pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi global, memicu permintaan akan pengembangan produk 

berkualitas tinggi, produksi dan pemeliharaan lift dan eskalator bagi peningkatan 

mobilitas sosial. 

 

Baru-baru ini pada tahun 2018, TELC mendirikan Toshiba Elevator (Vietnam), sebuah 

perseroan terbatas, di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. TELC sebelumnya telah memasuki 

pasar sejak 2014 melalui kemitraan dengan perusahaan lokal dan ini menegaskan kembali 

komitmen perusahaan untuk memperkuat aktivitas penjualan dan menawarkan layanan 

lapangan berkualitas tinggi bagi pasar Vietnam yang berkembang pesat. 

 

TELC akan terus memperkuat pengembangan sistem, produksi, meningkatkan saluran 

penjualan, dan kemitraan penjualan untuk ekspansi di pasar global. Menjawab ekspektasi 

dan kebutuhan pelanggan untuk elevator yang aman dan nyaman, TELC akan secara 

terus-menerus mengejar inovasi dan mengembangkan dan meningkatkan teknologinya 

untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi bagi pelanggan. 

 

Untuk informasi lebih lanjut tentang FLOORNAVI, silakan hubungi kami melalui situs 

web kami. 

 

Tentang Toshiba Elevator dan Building Systems Corporation 

Toshiba Elevator dan Building Systems Corporation (TELC) didirikan pada tahun 1967 

dan memulai operasi global pada awal tahun 1970-an. TELC telah membangun kerangka 

kerja yang mencakup semua aspek dari elevator Toshiba mulai dari pengembangan 

produk dan sistem hingga produksi, instalasi, penyesuaian, pemeliharaan, dan layanan 

yang bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada 

pelanggan. 

 

Memanfaatkan infrastruktur teknologi komprehensif yang dikembangkan oleh Toshiba 

Corporation selama lebih dari 140 tahun sejak berdiri, kami bertujuan untuk lebih 

meningkatkan teknologi dan kualitas terkemuka kelas dunia yang memungkinkan kami 

mengembangkan elevator berkecepatan sangat tinggi, memanfaatkan berbagai inovasi 

teknologi Toshiba. 

 

 

https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/infoeng/contact/
https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/infoeng/contact/


X 

3 
 

Tentang PENGHARGAAN DESAIN iF 

Selama 67 tahun, iF DESIGN AWARD telah diakui sebagai penentu kualitas untuk desain 

yang istimewa. Label iF terkenal di seluruh dunia untuk layanan desain yang terkemuka, 

dan iF DESIGN AWARD adalah salah satu penghargaan desain paling berpengaruh di 

dunia. Pengajuan dianugerahkan dalam bentuk disiplin sebagai berikut: Produk, 

Pengemasan, Desain Komunikasi dan Layanan, Arsitektur dan Arsitektur Interior, serta 

Konsep Profesional. Semua entri yang mendapat penghargaan ditampilkan di PANDUAN 

DESAIN DUNIA dari iF, di aplikasi desain iF dan dipamerkan di pameran desain iF di 

Berlin. 

 

 
 

Kontak: 

Toshiba Elevator and Building Systems Corporation 

Corporate Communications Office 

E-mail : elevator@po.toshiba.co.jp 

Phone : +81-44-331-7001 

 


