dormakaba
evolo smart
De slimme en
moderne toegang
voor bij u thuis

Welkom thuis - kom binnen
Of het nu voor uw kinderen, uw buren of uw partner is:
met de evolo smart app kunt u snel en eenvoudig alle
toegangsrechten regelen. Met de app bent u goed
toegerust voor uw drukke bestaan, want met de evolo
smart app blijft u flexibel. Geef nieuwe toegangsmedia
zoals een kaart of een sleutelhanger uit en verwijder ze
wanneer u maar wilt.

U heeft ook toegang met uw smartphone
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.

evolo smart maakt je deur “smart”
U wilt bepaalde personen toegang tot uw woning of
bedrijf geven – maar niet altijd? Geen probleem. Met de
evolo smart app kunt u eenvoudig bepalen wie op welk
tijdstip een deur kan openen of niet. Zo kan bijvoorbeeld de schoonmaker of oppas alleen op bepaalde
dagen of tijden de deur openen. Goed om te weten, je
kunt altijd nazien wie wanneer uw woning binnentrad.

Altijd een gerust gevoel in uw eigen huis
Sleutel verloren? Wie zijn sleutel verliest, verliest zijn
gevoel van veiligheid. Met evolo smart heeft u dat
gevoel zo weer terug. Of de sleutel nu verloren is
geraakt of de omstandigheden gewijzigd zijn, het is
niet nodig om al je sloten te vervangen. Eenvoudig het
toegangsmedium in de evolo smart app verwijderen,
even de deur updaten en alles is weer onder controle.
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Hoe werkt het?
Met de gratis evolo smart app regelt u welke
personen toegang hebben tot uw woning.
Met een simpele aanraking van uw smartphonescherm definieert u het tijdprofiel voor beperkte
toegang van bepaalde personen. Met de app
programmeert u nieuwe toegangsmedia, wist u
verloren media en werkt u de deurcomponenten bij.
De statusinformatie van de deur is direct zichtbaar
op de smartphone.
En het beste: Voor al deze handelingen hebt u geen
internetverbinding nodig: evolo smart werkt offline.

dormakaba evolo smart
Toegang met smartphone,
programmeer via app
Wilt u uw deur voorzien van moderne toegangscontrole en uw toegangsrechten via de app beheren?
Uw dierbaren kunnen kiezen of ze met een toegangskaart, tag of smartphone binnen willen komen.
Met de evolo smart app regelt u gemakkelijk welke
personen wanneer toegang hebben tot uw deuren.
Hiervoor hebt u geen extra apparatuur nodig – u kunt
alles snel en eenvoudig instellen met uw smartphone.
Uw voordelen in vogelvlucht
• Snel en gemakkelijk – u programmeert via uw
smartphone
• Keuze - toegang met pas, sleutelhanger (tag) of
smartphone
• Simpel beheer – eenvoudig verwijderen en toevoegen van toegangsmedia tot 50 gebruikers
• Veilig – tijdgebonden toegangsverlening mogelijk
• Overzicht – u kunt zien wie wanneer in uw huis was

Vertrouwen is goed,
controle is beter:
U kunt nu bepalen,
wie er wanneer naar
binnen mag.
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