dormakaba
evolo smart
De slimme en moderne
toegang met
smartphone voor
midden- en kleinbedrijf
Beveiligde toegang
Eenvoudig beheerd
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Simpel toegangsrechten
per app programmeren
Ook kleine bedrijven, zoals
benzinestations, start-ups,
winkels en ambachtelijke
bedrijven, hebben behoefte
aan efficiënte toegangsoplossingen. Met evolo smart
bieden wij u de passende
oplossing.

Nieuwe medewerkers, tijdelijke of vertrekkende medewerkers of verloren sleutels: Het wordt al gauw moeilijk
om het overzicht te houden en uw bedrijf goed te
beveiligen. De oplossing hiervoor is dormakaba evolo
smart, de moderne elektronische toegangsoplossing
waarmee u deuren eenvoudig kunt beheren.
Evolo smart is bijzonder geschikt voor kleine bedrijven.
Het bijzondere van onze oplossing: U hebt geen extra
hardware nodig om de deurcomponenten te programmeren, of de toegangsrechten te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit alles nu snel en eenvoudig met uw
smartphone doen.
Naast toegangskaart of sleutelhanger kunt u ook uw
smartphone als toegangsmedium gebruiken. Voor de
autorisatie kunt u een virtuele sleutel verkrijgen via de
evolo smart app. Die stuurt u elektronisch naar de
smartphone waarop de gratis DOOR by dormakaba app
gedownload is. En loop naar binnen.

De uitgelezen oplossing –
eenvoudig en veilig
Voor het beveiligen van uw deuren beschikt
het dormakaba evolo-systeem over beproefde
componenten. Afhankelijk van uw behoeften
zijn er verschillende uitvoeringen en toegangsmedia voor een optimale oplossing.
De evolo-onderdelen zijn stand-alone
componenten. Dit houdt in dat u geen extra
bedrading voor uw deuren nodig hebt. Als
u conventionele mechanische cilinders
gebruikt, kunt u zonder al te veel moeite op

evolo smart overstappen: De mechanische
cilinders worden eenvoudigweg vervangen
door elektronische cilinders.
In het brede assortiment biedt dormakaba
ook gecertificeerde producten volgens
SKG**® en SKG*** ®. Uw dormakaba-dealer
geeft u graag advies over welke componenten het meest geschikt zijn voor u.
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De digitale cilinder
U kunt de digitale cilinder in
verschillende uitvoeringen
eenvoudig in plaats van een
bestaande mechanische cilinder
gebruiken. De digitale cilinder
overtuigt daarnaast dankzij
zijn hoogwaardige en innovatieve ontwerp.

De c-lever pro
De c-lever pro is geschikt voor
binnen- en buitendeuren
en beschikt over een hoge
veiligheidsklasse. Deze
oplossing is comfortabel
in gebruik en geschikt voor
de meeste deuren.

De c-lever compact
Waardeer uw binnendeur
eenvoudig op, volledig onafhankelijk van het slot of het beslag.
Deze handige oplossing is
perfect voor glazen deuren en
overtuigt dankzij een modern
ontwerp.

De kaartlezer
Voor binnen en buiten: De
paslezer is de juiste keuze
voor automatische deuren.
Kies uw lezer uit verschillende
uitvoeringen met een geïntegreerde of op afstand bediende
leeseenheid.

Zo eenvoudig werkt het:
Beheer uw deuren in de toekomst
gemakkelijker – u hebt alleen nog maar
een smartphone nodig
De dormakaba evolo smart app bepaalt welke personen
wanneer toegang hebben tot uw deur. U stelt eenvoudig
het tijdsprofiel in. U kunt verloren media verwijderen en deur
componenten bijwerken. Vervolgens kunt u direct op de
smartphone de statusinformatie van de deur bekijken. En
het beste van alles: U hebt hiervoor geen internetverbinding
nodig.
Om nieuwe toegangsmedia vast te leggen, scant u de
QR-code op de kaart of sleutelhanger. Voor toegang via
smartphone koopt u een virtuele sleutel in de evolo smart
App. De gebruiker, bijvoorbeeld uw nieuwe medewerker,
downloadt de «DOOR via dormakaba» app en ontvangt

van u elektronisch de virtuele sleutel.
Gebruik en voordelen
• Ideaal voor kleine bedrijven tot 50 gebruikers
• Toegang met smartphone, toegangskaart of sleutelhanger
• Smartphone: geen overdracht van fysieke media
• Snelle en flexibele programmering
• Simpel verwijderen van verloren media
• Eenvoudig tijdgebonden toegang verlenen
• Beveiliging via aparte programmeerkaart gewaarborgd
• Onafhankelijk: evolo smart draait offline

Eenvoudige configuratie met smartphone
Gebruikersmedia

Smartphone voor
programmering

Deur componenten

Digitale cilinder

Programmering
c-lever pro

Programmeerkaart

c-lever compact

c-lever air

kaartlezer

De slimme oplossing
voor het MKB
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Uw dormakaba partner

Ervaar meer met evolo smart
voor uw bedrijf. U vindt hier de
gratis app-downloads:

Deurtechniek

Automatische deuren
en beveiligingsdeuren

Elektronische toegang Glasbeslag en mobiele
en data
wanden

Mechanische
Sluitsystemen
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