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evolo smart
Moderne adgang  
med smartphone til 
den lille virksomhed

Sikker adgang –
simpel konfiguration 
via app



Nem programmering 
af adgangsrettigheder

Nye medarbejdere, midlertidigt ansatte, folk der forlader 
virksomheden eller mistede nøgler: At holde et overblik og 
konsekvent sikre din virksomhed bliver hurtigt vanskeligt 
og tidskrævende. Du har muligvis brug for en moderne 
adgangs løsning for nemt at kunne administrere dine døre.

evolo smart er især velegnet til små virksomheder. Den 
specielle ting ved vores løsning: du har ikke brug for ekstra 
hardware til at programmere dine dørkomponenter, 
ændre eller annullere adgangsrettigheder. Du kan gøre 
alt dette hurtigt og nemt med din smartphone.

Små virksomheder som tank stationer,  butikker 
og hånd   værksvirksomheder med op til 50 
personer har også brug for effektive adgangs
løsninger. Med evolo smart tilbyder vi en 
løsning der kan være perfekt egnet til dig.
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Digital cylinder
Sikkerhed og funktionali-
tet. Den digitale cylinder 
kan bruges både til 
indvendige og udvendige 
døre og fås i mange 
varianter og farver. 

02

clever pro
Det er egnet til indven-
dige og udvendige døre. 
c-lever har et højt 
sikkerhedsniveau hvor 
adgangsrettighederne 
er krypteret. Løsningen 
er bruger venlig og egnet 
til det de fleste døre.

03

clever compact
Lavet til indvendige 
døre og betjener 
normalt lås og cylinder 
uafhængigt. Kan også 
bruges til glasdøre. 
c-lever compact er let 
at installere og har et 
smart, drejeligt design.

04

Læser
Indendørs eller uden-
dørs: læseren er det 
rigtige valg til automati-
ske døre. Vælg mellem 
forskellige versioner, 
med indbygget eller 
ekstern styreenhed.

Udnyt dormakaba’s velprøvede evolo 
 dør komponenter for at sikre dine døre. 
 Afhængigt af dine behov er der forskellige 
versioner og brugermedier, der giver dig 
den optimale løsning.

evolo-komponenterne er standalone. Dette 
betyder, at du ikke har brug for yderligere 
ledninger til dine døre. Hvis du bruger 
konventionelle låsecylindre, kan du skifte til 
evolo smart uden større installation. Dette 

betyder investeringsbeskyttelse for dig, da de 
elektroniske dørkomponenter kan overføres 
til andre adgangsløsninger fra dormakaba på 
et senere tidspunkt, hvis nødvendigt.

Din dormakaba-specialiserede partner kan 
rådgive dig om hvilke komponenter der er 
rigtige for dig.

Den lille løsning –  
enkel og sikker



DørkomponenterBrugermedier

Programmering

Smartphone  
til programmering

Enkel konfiguration via smartphone

Med evolo smart app kontrollerer du hvilke personer der 
har adgang til dine døre. Tryk bare for at indtaste tids-
profilen, hvis udvalgte personer kun skal have begrænset 
adgang. Du sletter mistet medie med en svejse og opdate-
rer dørkomponenten. Dørstatusoplysninger vises direkte 
på din smartphone. Og bedst af alt: Du behøver ikke en 
internetforbindelse for at udføre nogen af disse proces-
ser, fordi evolo smart kører offline.

Hvis du vil programmere nyt adgangsmedie, skal du 
scanne QR-koden på kort eller nøglering.

For adgang via smartphone køber du en virtuel nøgle 
i evolo smart app. Brugeren, for eksempel din nye med-
arbejder, downloader DOOR by dormakaba app og 
mod tager den virtuelle nøgle fra dig elektronisk.

Applikation og fordele
• For mindre virksomheder, op til 50 brugere
• Adgang via smartphone, kort eller nøglering
• Smartphone: intet behov for at distribuere 

 fysiske  medier
• Hurtig og fleksibel programmering
• Nem sletning af mistede medier
• Nem tidsbaseret begrænsning af adgang
• Sikkerhed kontrolleret med et separat 

 programmerings-kort
• Uafhængig: evolo smart kører offline

Administrer dine døre nemt:
Alt hvad du har brug for er 
en smartphone

Programmeringskort

digital  
cylinder

c-lever compact

c-lever pro

compact 
reader


