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Förbättrad service för dig och dina 
kunder: 
Integrerat passersystem på din 
plattform – tack vare exivo

Oavsett vilken plattform du använder för dina tjänster – en 
bokningsplattform för Bed & Breakfast, en webbsida för 
att administrera gemensamma utrymmen eller en lösning 
för att reservera rum och resurser – hjälper dig exivo att 
tilldela tillträdesbehörigheter automatiskt med minimal 
ansträngning. När passerlösningen kopplas samman med 
din tjänst skapas ett konkret mervärde för dig och dina 
kunder. 

Med den molnbaserade passerlösningen exivo och ett 
omfattande API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) 
kan du snabbt och enkelt överföra behörigheter via olika 
kommunikationsmöjligheter.

En översikt över fördelarna

• Erbjud kunderna ytterligare tjänster
• Optimera processerna
• Spara in personal- och resurskostnader
• Utnyttja den fulla potentialen
• RESTful API (JSON)
• Enkelt att integrera
• Webhook för att ta emot meddelanden

exivo passersystem – plattformsintegrering

När lönar sig en 
integrering?

• Om du använder en överordnad plattform 
eller app för att interagera med kunderna 

• Om du behöver individuella lösningar och 
funktioner 

• Om tillträde till rum utgör en viktig del av 
vad du erbjuder
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Full kontroll. 
Med exivo

Du har alltid koll på bokningarna, men hur 
säker är tillträdeshanteringen?
Med exivo kan du öka säkerheten genom att 
enkelt integrera tillträdeskontrollen i din 
befintliga plattform via API (gränssnitt till 
olika program).

Har du inte monterat någon passerlösning på 
dina dörrar än?
Skjut inte på det! En uppgradering till exivo 
som passerlösning lönar sig framför allt när 
det gäller kostnad och flexibilitet.

Du sparar in personalkostnader
Hittills har det varit svårt att veta exakt när 
kunderna vill komma till tennisbanan,
gymmet eller semesterlägenheten. Någon 
från personalen behövde alltid finnas på 
plats, både för administrationen och för att 
ge tillträde. Med exivo som passerlösning och 
kopplingen till din plattform behövs inte 
längre någon personal för detta. Med digitala 
behörigheter kan gästerna få tillträde via 
mobiltelefon eller pinkod.

Egenskaper

exivo – kan användas överallt
Tjänstesektorn är väldigt mångsidig. Lika 
mångsidiga är tillämpningsmöjligheterna för 
exivo – i synnerhet när det gäller 
sammankopplingen med befintliga
plattformar. 

Du erbjuder dina kunder en bättre upplevelse
Med exivo behövs inte reserveringar långt i 
förväg, anmälningar med överenskommelser 
och tidsbokning för att lämna över 
tillträdesmedier som nycklar. Med enkel 
bokning och direkt tilldelning av behörigheter 
har dina kunder större frihet, och du kan vara 
ännu mer flexibel i vilka tjänster du erbjuder 
kunderna.

Du utnyttjar din fulla potential
Utöver att personal och administration 
ständigt fick finnas på plats för att ge 
kunderna tillträde till utrymmena, behövde 
tidigare även belysning och värmesystem 
vara igång, ifall gäster skulle dyka upp. Tack 
vare den digitala bokningen via plattform och 
kopplingen till passersystemet exivo vet du nu 
exakt när platsen eller rummet används och 
kan då starta dessa bara när det verkligen 
behövs. Det är extra fördelaktigt om du 
erbjuder tjänster som är tillgängliga dygnet 
runt, alla dagar.

exivo passersystem – plattformsintegrering
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Tillämpningsexempel för 
integrering av exivo i 
bokningsplattformar:

Boendeanläggningar

• Så snart boende bokar ett rum i plattformen får de 
direkt tillträdesbehörighet dit. Dessutom kan extra 
alternativ som till exempel festlokaler också integreras 
i systemet, så att den manuella administrationen helt 
faller bort.

Idrottsanläggningar

• Tennisbanor 
Kanske vill dina gäster ta en match tidigt på morgonen 
eller sent på kvällen? Med exivo fungerar bokning och 
överföring av behörigheter smidigt och utan att 
personal måste finnas på plats. 

• Gym  
Gästerna kan komma och gå som de vill. Det är enkelt 
med de tilldelade behörigheterna. 

• Simbassänger 
Du ser om poolen är obokad och kan spara in 
uppvärmningskostnader och andra resurser.

Bed & Breakfast

• Bara gäster som verkligen har bokat och betalt har 
tillträde till sina rum.

Kontorshotell

• För att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen finns 
möjlighet till separat administration för hyresgäster 
och gemensamma utrymmen. 

Skolor

• När det handlar om barn har säkerheten högsta 
prioritet. Med exivo kan du ange behörigheter exakt 
och på så sätt skydda rum från obehörigt tillträde.

Lägg till ytterligare tjänster
Du kan inte bara styra ingången till tennisbanan, gymmet 
eller hotellet, utan även andra utrymmen. Via din platt-
form i kombination med exivo kan du också hantera vem 
som har tillträde till gymmets eller hotellets bastu och 
alltså erbjuda det som en extratjänst.

Passerlösningar i molnet – inte bara något för framtiden
Våra lösningar är redan testade och beprövade. 
Leverantörer som bokatvättid använder redan exivo, för 
att förbättra både säkerheten och kundupplevelsen och 
därmed bli mer lönsamma.

Fördelen med automatiserade processer som 
tillträdeskontroll
Du får mer tid för dina kärnprocesser, samtidigt som 
omsättningen ökar när du använder resurserna effektivare.

Du kan hitta mer information om exivo här:
www.dormakaba.com/exivo-sv
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