exivo:
Helt enkelt
adgangskontroll

exivo

Skybasert.
Fleksibelt.
Sikkert.

exivo
Oppdag hvor enkelt
adgangskontroll
kan være
Se for deg at du har
adgangsrettigheter
100 % under kontroll i
bedriften din – for hvert
rom og for hver person.
Fra kontoret eller når du
er på reise. Det går nå
ganske enkelt – med exivo.
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Skybasert.

Fleksibelt.

Sikkert.

exivo er en skybasert adgangsløsning.
Den krever ingen server, ingen ekstra
datamaskin og ingen ekstra
programvare. Fordi vi har utviklet exivo
spesielt for bedrifter som trenger en
adgangsløsning, men som ikke ønsker
å sløse bort tid med installasjon og
administrasjon.

exivo tilpasses kravene dine. Du
bestemmer hvilke dører du vil sikre.
Du kan endre eller trekke tilbake
adgangsrettigheter når som helst.
Tilpasninger og oppdateringer av
systemer er enkelt.

I kraft av den europeiske personvern
loven er alle forpliktet til å garantere
beskyttelse av personopplysninger i
bedriften. Kanskje har du også store
verdier i lokalene. Med exivo er du
alltid sikker.
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Sikre adgangssystemer
Et must for alle bransjer
Kontorfellesskap
Fleksibel adgang
Kunder i kontorfellesskap har behov for rask og fleksibel adgang til sine
rom, ofte også på døgnbasis året rundt. Samtidig endres leieforhold
kontinuerlig. Med exivo kan du behandle adgangsrettighetene enkelt,
sikkert og effektivt.
•
•
•
•
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Adgang for leietaker via smartphone
Tildeling og tilbaketrekking av adgangsrettigheter i ”sanntid”
Hele døgnet uten 24-timers personalbehov
Komfortabel og innovative adgangsløsning

Løsningseksempler
dormakaba-scanbalt.com/no/qr

Små bedrifter
Fleksibel adgang uten store anstrengelser
Desto mindre butikk, desto knappere og mere verdifull er arbeidstiden.
exivo lar deg åpne dørene for håndverkere eller leverandører utenfor
åpningstidene uten at ansatte må være tilstede. Det sparer overtid
og personalkostnader.
• Midlertidig adgang for håndverkere og leverandører
• Enkel tildeling av adgangsrettigheter for nye medarbeidere
• Ingen dyre investeringer i IT-infrastruktur

Handelsfilialer
Adgang akkurat der hvor det trengs
I handelen kreves fleksibilitet ved bruk av personale. De ansatte arbeider
i forskjellige filialer. Det finnes mange deltidsansatte og assistenter,
gjennomtrekken er høy. exivo gir deg full oversikt enhver tid.
• Enkel og rask tildeling av adgangsrettigheter
• Ingen problemer pga. tapte nøkler.
• Problemfri sammenkobling av filialer

Treningsanlegg
Bestill og tren hele døgnet, hele uken
Enten det dreier seg om grytidlig eller svært sen adgang til anlegget
– exivo muliggjør reservering av anlegget og overføring av adgangs
rettigheter uten fysisk tilstedeværende personale.
•
•
•
•

Døgndrift av anlegg
Komfortabel elektronisk bestilling
Adgangsrettigheter via smartphone
Tilpasning av varme- og lysanlegg til bruken

Tjenesteleverandør
Alle data sikret
Advokatkontor, skatterådgivningskontor eller reklamebyrå – tjeneste
leverandører må garantere vern for følsomme kunde- opplysninger,
exivo gir full kontroll over adgangsadministrasjonen, og fleksibilitet til
å innlemme frilansere.
• Klart definerte adgangsrettigheter og loggførte adganger
• Kontrollert adgang av frilansere eller leverandører
• Målrettet vern av følsomme data eller verdier.
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Enkelt planlagt
Raskt montert
exivo-partneren kan planlegge anlegget ”digitalt” for deg allerede før monteringen, rett etter
bestillingen. Det skjer ganske enkelt via exivo-plattformen: Last opp plantegning, sett inn
komponenter, opprett brukere og tildel rettigheter. På den måten er anlegget klart direkte
etter montering av komponentene. Enklere og raskere kan sikkerhet knapt ikke være.

Fordelene
• Enkel planlegging og konfigurasjon via den
skybaserte exivo-plattformen
• Raskere montering uten driftsavbrudd
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• Ukomplisert idriftsettelse ettersom du ikke
trenger spesiell programvare eller en egen
server takket være den sentrale exivoplattformen

Enkel betjening
Komfortabelt i drift
Også under den løpende driften kan du opprette nye brukere, eller endre brukerrettigheter.
Takket være exivo-plattformen går det enkelt og brukervennlig i nettleseren uten installasjon
av programvare.

Fordelene
• Stressfri full servicedrift takket være
exivo-partneren din eller av deg selv om
du vil håndtere alt.
• Rettighetstildeling og -endring via den
intuitive exivo-plattformen

• Nøkkeltap er ikke lenger et problem
• Stedsuavhengig, sikker elektronisk tilgang
via skyen, og betjening via smartphone,
nettbrett eller datamaskin
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Enkel service
Rask løsning
Hvis det skulle dukke opp et spørsmål, eller en feil må repareres – ingen problem! Takket være
den integrerte support funksjonen har du direktelinje til exivo-partneren som også støttes
eksternt via den sentrale exivo-plattformen. Sytemet varsler exivo-partneren også preventivt
dersom det oppstår servicebehov, slik som f.eks. batteribytte.

Fordelene
• Enkel serviceforespørsel til exivo-partneren
via exivo-plattformen
• Ukomplisert kommunikasjon med exivo-
partneren via den integrerte support
funksjonen.
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Automatiske, preventive statusmeldinger
for tidlig inngrep
• exivo-partneren har umiddelbar adgang
til feilmeldinger fra komponenter
• Ekstern problemløsning er mulig

Enkel avregning
Full transparens
Du definerer akkurat det du trenger. Og akkurat det betaler du – heller ikke mer eller mindre.
Det blir faste, like priser. Det betyr komplett transparens og kostnadssikkerhet for deg.

Fordelene
• Likviditetsskånende som følge av lav
første investering
• Planleggbare oppgaver med de samme
månedlige kostnadene

• Fair kostnadsstruktur ettersom du bare
betaler akkurat det du trenger
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Enkel utvidelse
Omfattende sikkerhet
Endrede sikkerhetskrav, nye dører eller en firmaekspansjon? Intet problem exivo kan når som
helst tilpasses og utvides. Dette gjelder ikke bare elektroniske låser, men også – der hvor dette
er praktisk – med mekaniske låser. Også disse administrerer du enkelt via exivo-plattformen.

Fordelene
• Enkel utvidelse og tilpasning – systemet
utvikler seg sammen med bedriften
• Etterutrustning for alle dører og andre
adganger
• Integrert administrasjon av nøkler og
mekaniske låsesylindre
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• Integrert administrasjon av nøkler, kort,
RFID-brikker og andre adgangsmedier slik
som smartphone og tilhørende brukere
• Selv mekaniske låssystem fra andre leve
randører kan administreres av exivo

Ganske enkelt oppdatert
Alltid sikkert
Det flotte ved exivo: Den krever ingen server, ingen ekstra datamaskin og ingen ekstra
programvare lokalt. Alt kjøres via den sentrale exivo-plattformen. Den sørger for at du
drar nytte av alle nye funksjoner og oppdateringer til enhver tid. Det betyr også at alle
sikkerhetstiltakene oppdateres kontinuerlig og automatisk.

Fordelene
• Enkel funksjonsutvidelse i kraft av kontinu
erlig oppdatering av den skybaserte
exivo-plattformen
• Umiddelbar tilgjengelighet av
oppdateringer takket være den
automatiske oppdateringsfunksjonen.

• Høyeste sikkerhet takket være den sentrale
administrasjonen av exivo-plattformen på
sikre og beskyttede servere
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exivo:
Oversikt over alle
elementer og fordeler

exivo
Adgangsløsningen exivo
Fleksibel i bruk:
• exivo-app
• exivo-appen tilpasset din egen
bedriftsmessige design eller
• komplett integrert i bedrifts-appen
(API-grensesnitt)

Stedsuavhengig administrasjon og betjening via sikker
elektronisk tilgang (PC, bærbar datamaskin, nettbrett
eller smartphone)

Elektroniske og trådløse komponenter
(Elektroniske dørbeslag, digitalsylindre)

Planlegging, installasjon og full-service-drift
på forespørsel hos din exivo-partner
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Adgangsmedier
(RFID-brikker, adgangskort, smartphone, nøkkel med/
uten RFID-brikke)

Dette betyr exivo for deg
som bedrift:

Skybasert

Online adgangslesere

• Adgangssystem uten ekstra programvare eller server
• Enkel og intuitiv betjening
• Komplett administrasjon og drift gjennom exivopartner
• Et kontinuerlig oppdatert system med hensyn til
funksjoner og sikkerhet, helt uten tidsforbruk
• Fritt valg om exivo-partneren skal utføre alt for deg,
eller om du selv ønsker å påta deg oppgaver f.eks.
opprette brukere
• Kostnadssikkerhet og transparens
• Faste kostnader uten overraskelser

Dette betyr exivo for de
ansatte og kunder:
•
•
•
•

Komfortabel betjening
Fritt medievalg, brikker, kort eller smartphone
Tapte nøkler er ikke et problem
Rettigheter kan tilpasses på kort tid, for eksempel
nårnoen må få adgang til rommene utenfor åpnings
tid, eller midlertidig ansatte, besøkende mm. må få
tilgang.

Dørkontroller og gateway
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Så enkelt:
I 3 trinn har du adgangskontroll

1
2
3
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Få vite mer, kontakt oss
På dormakaba.com/exivo finner du enda mer informasjon om exivo.
Du kan selvfølgelig også kontakte oss per e-post:
info.no@dormakaba.com
Om du angir bedriftens adresse, kan vi sette deg i kontakt med
nærmeste exivo-partner.

exivo-partneren gir deg et tilbud
exivo-partneren i din region kontakter deg for å avtale første
planlegging av exivo-plattformen. I forbindelse med dette møtet
vil du motta en personlig detaljert investeringsoversikt. Først når
alt er planlagt helt etter ditt ønske, gir du exivo-partneren prosjektet
i oppdrag.

Levering og montering
exivo-partneren tar seg av både leveransen og monteringen av
systemet. Du trenger ikke å bekymre deg om dette, men du kan
starte forberedingen. Fra tidspunktet du gir oppdraget, har du
allerede muligheten til å programmere adgangene i et live-system.
Hvis du skulle trenger hjelp og støtte etter montering, står selvsagt
exivo-partneren beredt med råd og tips til enhver tid.

Vi gjør adgang sikker og smart

Vårt tilbud
Rådgivning
Dørteknikk

Høysikkerhetslåser

Automatiske dørsystemer

Nøkkelsystemer

Systemløsninger adgang og tid

Flyttbare vegger

Glassystemer

Tjenester

+

Planlegging
Iverksetting
Idriftsettelse
Vedlikehold

Mekaniske låssystemer

Våre kjernebransjer
Bank og forsikring

Privatboliger

Boligblokker

Ledelse og
administrasjon

Hotell og
restautanter

Flyplasser

Utdannelse

Energi og
tilførsel

Kontorbygg

Industri og
produksjon

Helseinstitusjoner

Detaljhandel

Jernbane

Våre verdier

Kunden først
Behovene til våre kunder,
partnere og brukere er
fokus for vår virksomhet.

Vitebegjær

Vår kontinuerlig forskning
og bruk av nye trender er
grunnlaget for utviklingen
av fremtidsrettede
løsninger.

Ytelse

Bestandighet

Tillit

Vi går de nødvendige
ekstra mil for kundenes
tilfredshet, og setter de
høyeste krav til sikkerhet,
kvalitet og pålitelighet.

Vi følger bestemt vårt
mål å videreutvikle
kontinuerlig våre løsninger
med ekte merverdi for
våre kunder og brukere.

Vår sentrale bedriftsverdi
danner grunnlaget for vårt
virke. Dermed kan våre
kunder alltid bero seg på å
være i trygge hender.

Vårt foretak

150

130

Mer enn

års erfaring

16,000

land

Mer enn

2,000
patenter

Bærekraftrapport
GRI-standarder

ansatte

ISO 9001
Sertifikat

Børsnotert
SIX Swiss Exchange (DOKA)
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Vi kaller det for trusted access
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Din kontakt:

Dørbeslag

Entrésystem

Adgangskontroll
og data

Glassystem

Låssystem

Safelås

Service

dormakaba Norge AS
T: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

