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Bedre service til dig 
og dine kunder: 
Integreret adgangskontrolsystem i 
din egen plattform – med exivo

Uansett hvilken plattform du bruker til tjenestene dine,
fra B&B-booking til nettsteder for administrasjon av delte 
lokaler eller annen løsning for reservering av rom og 
ressurser – exivo hjelper deg å automatisere
tildeling av adgangsrettigheter med minimal innsats.

Sammenkobling av tjenestene genererer betydelig
merverdi for deg og kundene dine. Med exivo-adgangsløs-
ning i skyen og omfattende programmeringsgrensesnitt 
(API) kan du raskt og enkelt overføre adgangsrettigheter 
via diverse plattformer.

Fordeler

• • Tilby kundene ekstratjenester
• • Optimaliser prosessene
• • Spar arbeids- og ressurskostnader
• • Utnytt potensialet best mulig
• • RESTful API (JSON)
• • Enkel integrering
• • Webhook for mottak av meldinger

exivo adgangskontrolsystem – platformintegration

Hvornår kan integration 
betale sig?

• Hvis du bruger en overordnet platform 
eller mobil app til interaktionen med dine 
kunder

• Hvis du har brug for individuelle løsninger 
og funktioner

• Hvis adgang til lokaler er en integreret del 
af dit tilbud



2

Whitepaper

Fuld kontrol.
Med exivo

Du har altid det fulde overblik over dine 
bestillinger, 
men hvor sikkert er adgangen kontrolleret?
Med exivo tager du sagen i egen hånd og kan 
nemt integrere adgangskontrollen i din 
eksisterende platform via API (grænseflade til 
programmerne).

Du har slet ingen adgangsløsning
på dine døre?
Vent ikke længere. En opgradering til exivo 
som adgangsløsning betaler sig især for dig i 
forhold til omkostninger og fleksibilitet.

Du sparer på personaleomkostninger
Hidtil kunne det være svært at forudsige, 
hvornår dine kunder ønskede at besøge for 
eksempel din tennisbane, dit fitnessstudie 
eller din ferielejlighed. Derfor skulle der være 
personale til rådighed til både administration 
og til at give adgang. Med exivo som ad-
gangsløsning og forbindelsen til din platform 
behøver du ikke længere personale til dette 
formål.

For med den digitale tildeling af rettigheder 
kan du give dine gæster adgang ved hjælp af 
mobiltelefonen eller en PIN-kode.

Ydeevne

exivo – kan anvendes overalt
Servicebranchen dækker et bredt spektrum 
– og det samme gør sig gældende for anven-
delsesmulighederne med exivo – især når det 
gælder forbindelse med eksisterende platfor-
me.

Du tilbyder dine kunder en endnu bedre 
oplevelse
Med exivo er der ikke brug for reservering lang 
tid i forvejen eller aftaler om tidspunkter, hvor 
adgangsmedier som for eksempel en nøgle 
kan udleveres. Med enkel reservering og 
direkte tildeling af adgangsrettigheder har 
dine kunder ingen begrænsninger, og du er 
endnu mere fleksibel i dit serviceudbud til dine 
kunder. 

Du realiserer dit fulde potentiale 
Ud over at have omkostninger til personale 
og administration for at kunne give dine 
kunder adgang til lokaliteterne, har du også 
hidtil ladet varmen og belysningen køre mere 
eller mindre i blinde. Med den digitale reserve-
ring via en platform og integrationen af 
adgangskontrollen exivo ved du nu præcist, 
hvornår banen/lokalet/osv. er i brug, og kan 
så tilpasse varme og belysning herefter. Det 
er især en fordel med tilbud, der har døgnå-
bent.

exivo adgangskontrolsystem – platformintegration
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Anvendelseseksempler til 
integrationen af exivo i 
bestillingsplatforme:

Boligforeninger

• Så snart en beboer reserverer en lokalitet på platfor-
men, får han eller hun adgang til lokaliteten. Det er 
også muligt at integrere for eksempel festlokaler i 
systemet, så den manuelle administration af lokaler 
bortfalder helt.

Sportsanlæg

• Tennisbaner  
Måske vil dine gæster gerne på tennisbanen allerede 
tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Med exivo 
sker reserveringen og den dermed forbundne tildeling 
af adgangsrettigheder helt enkelt, uden at personalet 
behøver at være på stedet.

• Fitnessstudier 
Dine gæster kan komme og gå, som de vil. Helt enkelt 
– med de tildelte adgangsrettigheder.

• Svømmehaller  
Du ser, hvis der ikke er nogen reserveringer, og kan spa-
re på omkostningerne til varme og andre ressourcer.

Bed & Breakfast

• Kun de gæster, der virkelig har bestilt og også betalt 
for din service, har adgang til de relevante lokaliteter.

Shared offices 

• Særligt med hensyn til den nye europæiske forordning 
om databeskyttelse er det vigtigt at styre adgangen 
til fælles lokaliteter.

Skoler

• Når det handler om børn, har sikkerheden højeste 
prioritet. Med exivo kan du fastlægge adgangsrettighe-
der helt præcist og dermed sikre lokaliteter mod 
uautoriseret adgang.

Du kan også tilføje ekstra ydelser
Udover at administrere adgangen til dit tennisanlæg/
fitnessstudie/hotel kan du også inkludere andre områder. 
Eksempelvis kan man i et fitnessstudie eller på et hotel 
også styre den kontrollerede adgang til saunaområdet 
ved hjælp af din platform kombineret med exivo og 
dermed tilbyde dette som en ekstra service.

Adgangsløsning i skyen – ikke bare fremtidsmusik
Vores løsninger er allerede gennemtestet i praksis og 
har vist deres værd. Udbydere som eTennis og SportsNow 
bruger allerede exivo til at forbedre både sikkerheden og 
kundeoplevelsen og dermed også til at blive mere 
rentable.

Automatiserede processer som adgangskontrol 
betyder for dig:
Mere tid til dine kerneprocesser og samtidig en øget 
omsætning gennem den effektiviserede brug af dine 
ressourcer.

Her finder du flere oplysninger om exivo:
www.dormakaba.com/exivo-de
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