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Verbeterde service voor u en uw 
klanten:  
geïntegreerd toegangsbeheer op 
uw platform – dankzij exivo

Het maakt niet uit welk platform u gebruikt voor uw 
diensten: of het nu een platform is voor het boeken van 
een Bed & Breakfast, een website voor het beheer van 
gemeenschappelijke ruimtes of een oplossing voor het 
reserveren van kamers en voorzieningen – exivo helpt u 
om de toewijzing van toegangsrechten met een minimale 
inspanning te automatiseren. Door de toegang aan uw 
dienst te koppelen, ontstaat voor u en voor uw klant een 
merkbare meerwaarde. Met de exivo toegangsoplossing 
in de cloud en met de uitgebreide "application program-
ming interface" (API) kunt u eenvoudig en snel toegangs-
rechten overdragen via verschillende communicatiemo-
gelijkheden.

Voordelen in een oogopslag

• Bied uw klanten extra diensten
• Optimaliseer uw processen
• Bespaar op kosten voor personeel en voorzieningen
• Benut uw volledige potentieel
• RESTful API (JSON)
• Gemakkelijk te integreren
• Webhook voor het ontvangen van berichten

exivo toegangsbeheer – platformintegratie

Wanneer is integratie de 
moeite waard?

• Als u een overkoepelend platform of een 
mobiele applicatie gebruikt voor interactie 
met de klant 

• Als u individuele oplossingen en functies 
nodig hebt 

• Als de toegang tot ruimtes een integraal 
onderdeel van uw aanbod moet zijn
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Volledige controle
Met exivo

U hebt uw boekingen altijd in beeld, maar hoe 
veilig is de toegang geregeld?
Met exivo neemt u het heft in eigen hand en 
kunt u de toegangscontrole eenvoudig via API 
(interface naar applicatieprogramma's) in uw 
bestaande platform integreren.

Hebt u nog geen toegangsoplossing op uw 
deuren geïnstalleerd?
Wacht niet langer. Een upgrade naar exivo als 
toegangsoplossing is vooral de moeite waard 
qua kosten en flexibiliteit.

U bespaart op personeelskosten
Tot nu toe kon u nooit precies inschatten 
wanneer klanten bijvoorbeeld uw tennisbaan,
fitnessstudio of vakantieappartement 
gebruikten. Daarvoor moest er personeel 
beschikbaar zijn, zowel voor het beheer als 
voor het verlenen van toegang. Met exivo als 
toegangsoplossing en de aansluiting op uw 
platform hebt u daar geen personeel meer 
voor nodig. Want door de digitale toewijzing 
van rechten kunt u uw gasten via hun mobiele 
telefoon of een PIN-code toegang geven.

Productkenmerken

exivo – Overal bruikbaar
De dienstensector is breed verspreid – en dat 
geldt ook voor de toepassingsmogelijkheden 
van exivo – vooral als het gaat om de 
aansluiting op bestaande platforms. 

U biedt uw klanten een verbeterde ervaring
Met exivo zijn er geen lange reserveringen nodig 
of aankondigingen met overleg en planning 
voor de overdracht van toegangsmiddelen 
zoals een sleutel. Door de eenvoudige boeking 
en directe toewijzing van toegangsrechten zijn 
uw klanten niet beperkt en bent u nog flexibeler 
in uw serviceaanbod aan uw klanten.

U maakt volledig gebruik van uw potentieel
Naast personeel en administratie moet u, als 
uw klanten toegang hebben tot het pand, ook 
de verlichting of verwarming op goed geluk 
laten draaien. Dankzij de digitale boeking via 
een platform en de verbinding met de 
toegangscontrole exivo weet u nu echter 
precies wanneer de ruimte/kamer/etc. 
gebruikt wordt en kunt u de verlichting en 
verwarming alleen dan inschakelen. Dit is 
vooral handig bij 24/7 aanbiedingen.

exivo toegangsbeheer – platformintegratie
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Toepassingsvoorbeelden voor de 
integratie van exivo in 
boekingsplatforms:

Residenties

• Zodra bewoners een kamer boeken via het platform, 
krijgen ze onmiddellijk de toegangsrechten. Daarnaast 
zijn er extra's zoals "feestruimtes" in het systeem te 
integreren, zodat de rompslomp bij handmatige 
administratie volledig vervalt.

Sportvoorzieningen

• Tennisbanen 
Misschien willen uw gasten heel vroeg of laat op de 
avond nog de baan op. Met exivo werkt de boeking en 
daarmee de overdracht van toegangsrechten vlot zonder 
dat er personeel ter plaatse aanwezig hoeft te zijn. 

• Fitnessstudio’s 
Gasten kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Heel 
eenvoudig – dankzij de toegewezen toegangsrechten. 

• Zwembaden 
Als er geen reservering is, kunt u dit zien en besparen 
op verwarmingskosten en andere voorzieningen.

Bed & Breakfast

• Alleen gasten die daadwerkelijk hebben geboekt en 
betaald, hebben toegang tot de bijbehorende kamers.

Gedeelde kantoorruimtes

• Vooral met betrekking tot de nieuwe algemene 
Europese verordening inzake gegevensbescherming 
moet de toegang tot gemeenschappelijke ruimtes 
nauwkeurig worden geregeld.

Scholen

• Als het om kinderen gaat, staat veiligheid op de eerste 
plaats. Met exivo kunt u de toegangsrechten nauwke-
urig vastleggen en zo ruimtes beveiligen tegen toe-
gang door onbevoegden.

U kunt ook extra diensten toevoegen
U kunt niet alleen de toegang tot uw tennisbaan, sport-
school of hotel regelen, maar ook andere gebieden 
opnemen. Zo kan bijvoorbeeld in een fitnessstudio of hotel 
ook de gecontroleerde toegang tot de sauna beheerd 
worden via uw platform in combinatie met exivo en zo als 
extra service worden aangeboden.

Toegangsoplossing in de cloud – geen toekomstmuziek
Onze oplossingen zijn in de praktijk getest en hebben zich 
bewezen. Aanbieders als eTennis of SportsNow maken al 
gebruik van exivo om zowel de factor veiligheid als de 
klantervaring te verbeteren en zo winstgevender te 
functioneren.

Geautomatiseerde processen zoals toegangscontrole 
betekenen voor u:
Meer tijd voor uw kernprocessen en tegelijkertijd meer 
omzet door een efficiëntere inzet van uw voorzieningen.

Voel je vrij om hier meer informatie te krijgen:
www.dormakaba.com/exivo-nl
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