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Webinar

Välkommen till dormakaba!

Kenneth Sundström
Affärsutvecklare EAC ScanBalt,
Mångårig erfarenhet från säkerhetsbranschen, både
inom hård- och mjukvara bland annat från ABB och 
Lenel Onguard.

Anders Berghagen 
Försäljningschef Sverige
Expert på digital transformation inom
säkerhetsbranschen. Ursprungligen från IT-branschen
med mångårig erfarenhet av ledarskap och försäljning.
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Webinar

Kommande webinar

Inspirationswebinar
5 maj - Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer?
Thore Wahlin, Sales Solution

19 maj - Höga krav på funktion och flexibilitet säkrar lägenhetsinnehavarnas 
trygghet och ger en vardag utan krångel
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

Produktintroduktion
6 maj - EAD/EAC – lösningar, funktioner och hur samverkar systemen
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

20 maj - ARGUS – en smart lösning vid behov av  in-utpassering
Thore Wahlin, Sales Solution

Företagsanpassad utbildningssession 
7 maj - EAD/EAC – lösningar, funktioner och hur samverkar systemen
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

21 maj - ARGUS – en smart lösning vid behov av  in-utpassering
Thore Wahlin, Sales Solution



Webinar

Agenda

Vad är dormakaba| 10 min
Välkommen och vad är dormakaba: Moderator Anders Berghagen

Hur samverkar passagesystemen
dormakaba EAC | 45 min 
Hur samverkar passagesystemen dormakaba EAC: Talare Kenneth Sundström

Frågor | 15 min
Skriv frågor i chatten eller under frågestunden



Milestones of the past 150 years

Introduction

31.08.2019Utilities & telecoms offering

Dörken & 

Mankel KG

founded in 

Ennepetal

1908

Entry into the 

door-closer 

business

1950

The first 

automatic 

door systems

1962

First production 

site in Singapore

1978

Security 

solutions and 

emergency exit 

control systems

1987

En route to 

market leadership 

in the movable 

partition business

2001

100 million 

door-closers 

sold

2010

More than 

1 billion euros 

in annual sales

2013

Merger 

with Kaba

2015

Locksmith shop 

and cash 

register factory

by Franz Bauer

1862

Patenting of 

reversible key

1934

Launch of first 

electronic 

safe system

1975

Expansion of

Asian business with 

first subsidiary 

in Japan

1985

Acquisition of 

Unican –

revenue doubles

2001

Introduction of 

RCID/TouchGo

lock system

2008

More than 

1 billion Swiss 

francs in 

annual sales

2014
Merger 

with Dorma

2015

Amongst other

portfolio

transactions: 

Acquisition of

Best Access 

Solutions

2017
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The offering & target markets

Introduction

31.08.2019Utilities & telecoms offering8



Webinar # 5, 6 maj

Hur samverkar passagesystemen
dormakaba EAC



Svårt att veta vilket system som passar din 
verksamhet och behov bäst.

För att minska risken för obehöriga att ta sig in i en fastighet är det 

viktigt att ha ett väl fungerande låssystem eller passersystem.

Men det kan vara svårt att veta vilket system som passar era 

fastigheter och behov bäst. Vad ska man egentligen tänka på innan 

man köper in och installerar ett nytt system?

Ett lås- och passersystem används för att säkerställa kontrollen över 

vilka som ska ha tillträde till en fastighet. Det kan man åstadkomma 

på olika sätt, till exempel med traditionella mekaniska nycklar, 

elektromekaniska nycklar, beröringsfria taggar eller digitala nycklar i 

mobilen.

När kompetenta säkerhetsexperter föreslår lås- och passersystem 

till dig som kund tar de hänsyn till flera faktorer. Till exempel antalet 

dörrar i er fastighet och hur ofta de passeras, antal in- och 

utflyttningar, krav på brand- och säkerhetsskydd och planerade 

förändringar i er verksamheten.

Vad ska man tänka på vid inköp av ett passagesystem?

Webinar
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Det finns även andra frågor som du som fastighetsägare måste ta 

ställning till. Det handlar om vem som ska ha tillträde, om 

passagerna ska loggas och om behörigheter lätt ska kunna 

kontrolleras och spärras.

I vissa fall önskas även kontroll över när i tiden tillträde ska tillåtas. 

Det kan även finnas behov av att kombinera systemet med fysiska 

inbrottsskydd, inbrottsskyddande låsning, bokningssystem eller 

porttelefoni.

Hur ofta passeras era dörrar? Vem ska ha tillträde och när?

Passerar många personer dörrarna i era fastigheter? Ska olika 

personer ha olika tillträdesmöjligheter i fastigheten? De faktorerna 

kan påverka vilket lås- eller passersystem som lönar sig i längden.

En annan viktig fråga att ställa sig är vem som ska sköta underhållet 

av systemet – ni själva eller er säkerhetsleverantör?



• Tillträde till endast vissa dörrar/områden.

• Tillträde endast vissa tider.

• Tillfällig access.

• Enkel att spärra tillträde vid borttappat media.

• Inga dyra låsbyten vid förlust av nyckel.

• Slippa nycklar som enkelt kan kopieras.

• Kontroll av vem som passerat och när.

Med ett passagesystem vinner man många fördelar!

Webinar
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S1

S2

S3

Översikt av dormakaba systemen
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o Commercial / premium offices

o Hospitals

o Official building / Governmental buildings

o Transportation 

o Condominiums

o Health care

o Education

o Offices

o Rental apartments

o Smaller shops

o Smaller offices

o Elderly Care

o Caring Homes

o Small office

o Small shop

o Residentials



Smart produktportfölj
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Digital cylinder

C-lever compact

C-lever PRO

Card reader

Card reader w/PIN

Wireless support

Cardlink

Wireless Gateway, exivo

Access Manager, exivo

Remote Reader

Controller AMM

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X

Access Manager, exos X X X X X X X X

Wireless Gateway, KEM/exos X X X X X X X X

X X XX       X X X X X

BLE



Webinar # 5 och 6, 6-7 maj

evolo smart
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https://www.dorma

kaba.com/evolo-

smart

Mindre kontor, BRF, mindre butiker, vård-äldreboenden

Webinar

https://www.dormakaba.com/evolo-smart


evolo smart

Webinar
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Kortläsare

evolo Digital cylinder

evolo C-lever compact

evolo C-lever Pro



dormakaba evolo Smart

Webinar
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- Enkel användarhantering av kortläsare

- För hem, lägenheter och småföretag

- 1-4 dörrar och max 50 kortanvändare pr 

dörr

- Enkelt att ta bort ett kort eller användare 

med hjälp  av whitelist programmering

- Behöver ingen kontakt med Internet 

under användning

- Alla evolo standalone komponenter kan 

användas i app’en 

- Senaste versionen har även 

loggfunktion

- Fungerar med iPhone och Android 

- Support för Mobile Access (digital 

nyckel)



System översikt 

Webinar
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Webinar # 5 och 6, 6-7 maj

evolo KEM
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Mindre kontor, BRF, mindre butiker, vård-äldreboenden

Webinar
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evoloKEM

kortläsare

evolo C-lever compact

evolo C-lever Pro

evolo Digital cylinder



evolo Manager
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- Enkel användarhantering av kortläsare 

och användare

- För SMB marknaden

- Kan installeras både som server 

installationer med klienter och som allt i 

en PC

- Inget krav till internett

- 2 Licensetyper 

- Max 200 enheter (komponenter+kort)

- Obegränsat

- Alla evolo standalone komponenter, 

samt wireless komponenter och 

terminaler kan användas 

- Så anläggningen är på ett sätt online 

och standalone

- Planerad support för Mobile Access i 

nästa version KEM 6



Topologi

24 DD.MM.YYYY, 8pt

LAN / WAN

Valideringspunkt Wireless Gateway, KEM/exos



Webinar # 5 och 6, 6-7 maj

exivo
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Mindre kontor, BRF, mindre butiker, vård-äldreboenden

Webinar

https://www.dormakaba.

com/exivo

http://www.kaba.com/exivo/media/1386394/v11/MP4VideoFile/kaba-exivo-system-explanation-film.mp4
https://www.dormakaba.com/exivo


exivo plattformen

exivo

27 11.05.2020

exivo plattformen är 

tillgänglig direkt från en 

webbläsare och ger dig 

en fullständig översikt 

över alla funktioner i 

systemet



exivo plattformen

exivo
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Plattformen delas i 3 nivåer:

- RMO är en partneradministratör, han 

hanterar registrering av nya partners och 

stödjer befintliga partners

- Partner är installatören och är support för 

nya kunder. Partnern kan lägga till nya 

kunder och komponenter

- Kunden är slutanvändare. Administratör av 

daglig verksamhet, användare, 

åtkomstköer, tidzoner etc.

Någon i nivå över kan logga in för att ge stöd 

och support om de har tillstånd från kunden

RMO

Partner

Kund



exivo principen

exivo 
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ZigBee

Max 30 m 

coax RG174

Externa 

API partner



• Som tilläggstjänst kan exivo erbjuda 

besökshantering.

• Välj vilka dörrar besökaren ska ha tillgång 

till och hur länge utan dela ut passer media.

• Skicka tillträde via SMS eller E-post

• Besökare kan nu öppna valda dörrar genom 

att följa länken man fått via SMS/E-post och 

ange personlig kod för att öppna dörren.

• Om dörren har en kortläsare med PIN 

tastatur kan besökare ange sin personliga 

PIN kod direkt på kortläsaren.

Besökare i exivo

exivo

30 11.05.2020

9232



Besökare i exivo

exivo

31 11.05.2020

1 2 3



Flerfamiljsbostäder/Bostadsrättsförening

32 2020-05-11

• www.bokatvätttid.se

• Molnbaserat system för boka tvättid i tvättstugan

• Ingen investering av bokningstavlor eller mjukvara krävs

• Fördelar med integration till exivo

− Låst dörr till tvättstugan med enbart tillträde för den som 

bokat tvätt tiden.

− Möjlighet till trådlöst dörrtryckeslås, enklare och billigare 

installation

− Kontrollerat tillträde för vaktmästare

− Enkelt ge reparatör eller andra personer vid service med 

besöksfunktion i deras smartphone.

− exivo fungerar till alla gemensamhetsdörrar i din 

fastighet, entréer, garageportar, soprum, teknikutrymme

• Givetvis kan detta nyttjas för andra gemensamma utrymme 

som övernattningslägenhet, samlingslokaler, etc.

http://www.bokatvätttid.se/


exivo tillsammans med bokatvattid.se
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exivo
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Dörr central

bokatvattid

Option med digital

bokningspanel i tvättstuga

Tvättstugan bokningsbar via 

surfplatta, mobil eller pc

Öppnar tvättstugan med olika passermedia

Som telefon, passerkort/tagg eller PIN kod



Webinar # 5 och 6, 6-7 maj

exos
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Kommersiella fastigheter, sjukhus, transport

Webinar



dormakaba exos

Topology

36 DD.MM.YYYY, 8ptBusiness Plan EAD ScanBalt

LAN / WAN  - IP adresser

Valideringspunkt

Wireless Gateway

KEM/exos

Access Manager

exos
Controller, AMM

exos

Mobile Access

BLE

Web klienter

"Tynne" klienter

8 innganger

8 rele utganger

Remote Reader

Kortleser / Antenne

Komponenter / Dörrbladsläsare

SQL 

database

PC / Server m/programvare

"Tykk" klient m/programvare

BLE

BLE



Classification: Public

Mobile access



Host system LEGIC Connect Smartphone BLE/RFID reader

Segment data Segment dataSegment data

Meta data Meta data

WEB WEB/mobile Net BLE

Messaging

EAL 5+

Stockholm Göteborg Malmö Mjölby

WAN

Controller

38

Web Booking



Legic Connect, Mobile access II

Kaba exos 9300 – Mobile access

39 EAD | Sales & Product Updates, Kaba exos Release 4.0.70



Webinar # 5 och 6, 6-7 maj

evolo alliance
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Kommersiella fastigheter, sjukhus, transport

Webinar



Passage- och säkerhetssystem som är evolo alliance partners

evolo alliance

Lenel OnGuard 

Certifierad sedan 2014

Tyco C-Cure 9000

Certifierad januari 2019

Pacom Unison 

Certifierad november 2019

2020-05-11



Online, wireless eller offline kortläsare, varför inte blanda dom alla?

43

evolo Digital cylinder

evolo C-lever compact

evolo C-lever Cardreader for

Update/Validation

Prime system software
Client PC 

offlineoffline

24 VDC

PoE

PoE

evolo alliance



evolo produktportfölj



evolo

Digitalcylinder Mekatronikcylinderc-lever compact c-lever pro Kortläsare

Ett unikt sortiment för alla tillfällen och behov

Skåpslås 2110 

2020-05-11



evolo alliance  - a few End-Users

evolo alliance

46 2020-05-11evolo alliance

A selection of End-Users chosen evolo alliance to 

complement their online security system;

- Oslo MET (university), Norway

- 700+ digital cylinders, Cardlink

- AstraZeneca (pharmaceutical) , Sweden

- 600+ locker locks, Cardlink

- HÖFAB University, Sweden

- 1.600+ digital cylinders, wireless

- currently 700+ online

- Kesko (Easton Shopping Center), Finland

- Maxima Hospital, Netherlands

- NCI (NATO), Netherlands

- MOD, Norway

- MOD, Sweden

More than 6.000 evolo components 

sold via evolo alliance



Tack för din uppmärksamhet 

dormakaba Sverige AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Sweden

https://www.dormakaba.com/se-sv



Disclaimer
This communication contains certain forward-looking statements, e.g. statements using the words "believes", "assumes", "expects", or formulations of a similar kind. Such forward-

looking statements are based on assumptions and expectations which the company believes to be well founded, but which could prove incorrect. They should be treated with 

appropriate caution because they naturally involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which could mean that the actual results, financial situation, development 

or performance of the company or Group are materially different from those explicitly or implicitly assumed in these statements. Such factors include:

The general economic situation / Competition with other companies / The effects and risks of new technologies / The company's ongoing capital requirements / Financing costs / 

Delays in the integration of acquisitions / Changes in operating expenses / Fluctuations in exchange rates and raw materials prices / Attracting and retaining skilled employees / 

Political risks in countries where the company operates / Changes to the relevant legislation / Realization of synergies / Other factors named in this communication

If one or more of these risks, uncertainties or other factors should actually occur, or if one of the underlying assumptions or expectations proves incorrect, the consequences could be 

materially different from the assumed ones. In view of these risks, uncertainties and other factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking 

statements. The Company accepts no obligation to continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. The Company 

emphasizes that past results and performances cannot lead to conclusions about future results and performances. It should also be noted that interim results are not necessarily 

indicative of year-end results. Persons who are unsure about investing should consult an independent financial advisor. 

This document constitutes neither an offer to sell nor a call to buy securities of dorma+kaba in any legal system.

Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. are registered brands of dorma+kaba Group. Country-specific requirements or business 

considerations may mean that not all dorma+kaba Group products and systems are available in all markets.


