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exivo.
Ontdek hoe eenvoudig 
toegangscontrole kan 
zijn

Stelt u zich eens voor dat u 
de toegangsrechten in uw 
bedrijf 100 procent onder 
controle hebt – op elk 
tijdstip, voor elke ruimte en 
voor elke persoon. Vanuit uw 
bureau of onderweg. Dat is 
heel eenvoudig – met exivo.
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Cloudbased.

exivo is een cloudbased toegangs-
oplossing. Het systeem werkt zonder 
server, zonder extra computer en zonder 
extra software. exivo werd immers 
ontwikkeld voor bedrijven die een 
toegangsoplossing wensen, maar geen 
tijd willen verliezen met de installatie en 
de instandhouding.

Flexibel.

exivo past zich aan uw eisen aan.  
U bepaalt welke deuren u met 
elektronische en kabelloze sluit-
componenten extra wilt beveiligen.  
U kunt toegangsrechten op ieder 
moment wijzigen of intrekken. 
Wijzigingen en updates van het 
systeem, kunnen eenvoudig worden 
uitgevoerd.

Veilig.

Door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming bent u meer dan 
ooit verplicht gevoelige gegevens in uw 
bedrijf te beschermen.Misschien staan 
er ook dure apparaten of goederen in 
uw bedrijfsruimten. Met exivo bent u 
helemaal veilig.
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Veilige toegangssystemen  
– een must voor iedere branche

Klanten van shared offices moeten snel en veilig toegang hebben  
tot kantoorruimtes – vaak ook 24/7. Tegelijk hebt u te maken met 
steeds nieuwe huurders. Met exivo kunnen de toegangsrechten 
eenvoudig, veilig en efficiënt worden beheerd.

• Toegang voor huurders met de smartphone
• Toegangsrechten in “real time” toekennen of intrekken
• 24u./24 toegang tot kantoren, zonder 24u./24 personeelskosten
• Comfortabele en innovatieve toegangsoplossing

Voorbeelden van oplossingen 
voor andere branches op
dormakaba.com/exivo-nl

Shared offices – duidelijk gedefinieerde toegang

http://www.dormakaba.com/exivo-nl
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Kleine bedrijven – flexibele toegang,  
zonder extra moeite 

Hoe kleiner het bedrijf, hoe kostbaarder en waardevoller de werktijd. 
exivo opent de deuren ook buiten de openingsuren voor bijv. aannemers 
of leveranciers, zonder dat medewerkers ter plaatse moeten zijn.
Dat betekent minder overuren en minder personeelskosten.

• Tijdelijke toegang voor aannemers en leveranciers
• Eenvoudig toekennen van toegangsrechten voor nieuwe medewerkers
• Geen dure investeringen in IT-infrastructuur

Winkelfilialen – toegang waar nodig

In de handel is flexibiliteit bij de personeelsplanning van heel groot 
belang. Medewerkers werken in verschillende filialen. Er zijn veel 
parttimemedewerkers en uitzendkrachten. Het personeelsverloop is 
hoog. exivo biedt volledige transparantie, op elk moment.

• Toegangsrechten eenvoudig en snel toekennen
• Geen problemen bij verlies van sleutels
• Probleemloze netwerkvorming van filialen

Sportcomplexen – 24/7 reserveren en sporten

‘s Morgens vroeg naar de fitness of ‘s avonds laat een partijtje tennis: 
met exivo kunt u sportcomplexen reserveren en toegangsrechten 
toekennen, zonder personeel ter plaatse.

• 24/7-opening van sportcomplexen
• Comfortabele online-reservering
• Toegangsrechten met de smartphone
• Het verbruik van verwarming en licht, aanpassen aan het gebruik

Dienstverleners – alle gegevens zijn veilig

Advocatenkantoor, belastingadviseur of reclamebureau – dienstverleners 
moeten gevoelige klantgegevens beschermen. Met exivo hebt u de 
volledige controle over het toegangsbeheer en kunt u freelance 
medewerkers flexibel integreren.

• Duidelijk gedefinieerde toegangsrechten en exact gedocumenteerde 
toegang

• Gecontroleerde toegang voor freelance medewerkers of leveranciers
• Doelgerichte bescherming van gevoelige gegevens of dure apparatuur
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Uw exivo partner kan het systeem reeds voor de montage en na de bestelling, „digitaal“ voor u 
inrichten. Dankzij het centrale exivo platform gaat dat heel eenvoudig: plattegrond uploaden, 
componenten invoegen, gebruikers aanmaken en rechten toekennen. Op die manier is het 
systeem, meteen na de montage van de componenten, klaar voor gebruik. Eenvoudiger en 
sneller kan veiligheid amper zijn.

Eenvoudige planning.
Snelle montage

De voordelen

• Eenvoudige planning en configuratie via het 
cloudbased exivo platform

• Snelle montage, zonder uw werk te moeten 
onderbreken

• Eenvoudige ingebruikname: dankzij het 
centrale exivo platform, heeft u geen 
speciale software of lokale server nodig
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Ook als het systeem in werking is, kunt u op een heel eenvoudige manier nieuwe gebruikers 
aanmaken of gebruikersrechten wijzigen. Dankzij het centrale exivo platform gaat dat heel 
gemakkelijk en gebruiksvriendelijk in de browser, zonder installatie van extra software.

Eenvoudige bediening.
Gebruiksvriendelijk

De voordelen

• Stressvrije “full-service”-beheer volledig 
door uw exivo partner, of het beheer naar 
wens door uzelf

• Rechten worden toegekend en gewijzigd via 
het intuïtief te bedienen exivo platform

• Geen probleem meer bij verlies van sleutels
• Veilige online toegang via de cloud en 

bediening via smartphone, tablet of pc, 
onafhankelijk van waar u zich bevindt
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U hebt een vraag of er moet een fout verholpen worden? Geen probleem. Dankzij de geïntegreerde 
support-messenger staat u in direct contact met uw exivo partner, die u via het centrale exivo 
platform meteen en op een deskundige manier kan helpen, ook vanop afstand. exivo werkt zelfs 
preventief en maakt uw exivo partner attent op actuele servicewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 
bij het vervangen van batterijen.

Eenvoudige service.
Snelle oplossing

De voordelen

• Eenvoudige service-aanvraag aan de exivo 
partner, via het exivo platform

• Eenvoudige communicatie met de exivo 
partner, via de geïntegreerde support- 
messenger

• Automatische, preventieve statusmeldingen 
voor een vroegtijdig ingrijpen

• Directe toegang tot de storingsmelding van 
de componenten door de exivo partner

• Oplossen van het probleem vanop afstand
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U definieert heel nauwkeurig wat u nodig hebt. En daar betaalt u voor – niet meer en niet 
minder. Vaste, gelijkblijvende betalingstermijnen. Dat betekent voor u volledige transparantie 
met op ieder tijdstip een overzicht over de kosten.

Eenvoudige afrekening.
Volledige transparantie

De voordelen

• Liquiditeit behouden, door een geringe  
aanvangsinvestering

• Planbare uitgaven, door gelijkblijvende 
maandelijkse kosten

• Faire kostenstructuur: u betaalt alleen voor 
datgene wat u echt nodig hebt
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Gewijzigde veiligheidsnormen, nieuwe deuren of een bedrijfsuitbreiding? Geen probleem, exivo 
kan te allen tijde worden aangepast en uitgebreid. Niet alleen met elektromechanische en 
elektronische sluitcomponenten, maar ook met mechanische sloten, daar waar het zinvol is. 
Ook deze sloten en sleutels beheert u heel eenvoudig via het exivo platform.

Eenvoudige uitbreiding.
Uitgebreide veiligheid

De voordelen

• Eenvoudige uitbreiding en aanpassing –  
het systeem ontwikkelt zich verder met het 
bedrijf

• Kan op bestaande deuren en toegangen 
(bijv. poorten) toegepast worden

• Geïntegreerd beheer van sleutels en 
mechanische sluitcilinders

• Geïntegreerd beheer van sleutels, kaarten 
RFID-chips en andere toegangsmedia zoals 
smartphones, alsook van de bijbehorende 
gebruikers

• Zelfs mechanische sluitsystemen van 
andere aanbieders kunnen met behulp van 
exivo beheerd worden
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Een pluspunt van exivo: het systeem werkt zonder server, zonder extra computer en zonder 
extra software ter plaatse. Alles werkt via het centrale exivo platform in de cloud, dat ervoor 
zorgt dat u op ieder tijdstip van alle nieuwe functies en updates kunt profiteren. Dat betekent 
ook dat alle veiligheidsmaatregelen permanent en automatisch geactualiseerd worden.

Eenvoudigweg up-to-date.
Altijd veilig

De voordelen

• Eenvoudige functie-uitbreiding door een 
constante ontwikkeling van het cloudbased 
platform exivo

• Directe beschikbaarheid van updates, door 
de automatische update-functie van het 
centrale exivo platform

• Een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau, door 
het centrale beheer van het exivo platform 
op veilige en beveiligde servers
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exivo

exivo: 
Alle elementen en voordelen 
op een rij

Uw exivo toegangsoplossing

Flexibel gebruik:
• uw exivo app
• uw exivo app aangepast aan uw eigen 

corporate design of
• volledig geïntegreerd in uw bedrijfs-app 

(API-interface)

Planning, installatie en naar wens 
full-service-beheer volledig uitgevoerd 
door uw exivo partner

Elektronische en kabelloze sluitcomponenten
(elektronische beslagen, digitale cilinders)

Toegangsmedia
(RFID-chips, ID-badges, smartphone, sleutels met/zonder 
RFID-chip)

Beheer en bediening via een veilige online toegang 
(pc, laptop, tablet of smartphone), onafhankelijk 
van waar u zich bevindt.
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De voordelen van exivo, voor u als 
ondernemer:

• Toegangssysteem zonder extra software of extra 
server

• Eenvoudig en intuïtief te bedienen
• Volledige instandhouding en bediening door uw exivo 

partner
• Een systeem dat qua functies en veiligheid volledig 

up-to-date is, zonder extra moeite
• U beslist of u taken zoals het aanmaken van gebruikers 

zelf wilt regelen of u ze toch liever aan uw exivo partner 
overlaat

• Transparantie, dankzij een overzicht van de kosten op 
ieder tijdstip

• Vaste kosten, zonder onverwachte verrassingen

De voordelen van exivo, voor uw 
medewerkers en klanten:

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Vrije keuze van toegangsmedia, bijv. ook via smartphone
• Geen probleem bij verlies van sleutels
• Rechten kunnen snel aangepast worden. Dat is handig 

als bijvoorbeeld iemand buiten de openingsuren naar 
binnen wil of als u tijdelijke medewerkers of bezoekers 
toegangsrechten wilt verlenen

Online toegangslezers

Deurcontrollers en 
gateways

Cloudbased
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Zo eenvoudig:
In 3 stappen naar uw 
toegangscontrole

Meer informatie en eerste contacten leggen

Uw exivo partner maakt een offerte voor u op

Levering en montage

Op dormakaba.com/exivo vindt u nog meer informatie over exivo.  
U kunt ons natuurlijk ook via e-mail contacteren:  
voor Nederland: info.nl@dormakaba.com; 
voor België: exivo.be@dormakaba.com
Als u ons de locatie van uw bedrijf opgeeft, kunnen wij voor u de 
geschikte exivo partner in uw buurt vinden.

De exivo partner in uw buurt contacteert u om een eerste afspraak 
voor de planning van uw exivo platform te maken. Daarna krijgt u uw 
persoonlijk, gedetailleerd investeringsoverzicht. Pas als alles helemaal 
naar uw wensen gepland is, geeft u uw exivo partner de opdracht om 
het project uit te voeren.

Uw exivo partner zorgt zowel voor de levering als voor de montage 
van het systeem. Daarna kunt u direct starten. Vanaf het tijdstip dat 
u het order plaatst, hebt u de mogelijkheid uw toegangen in het 
live-systeem aan te maken. Als u na de montage hulp of ondersteu-
ning nodig hebt, staan wij u samen met uw exivo partner met raad en 
daad bij.
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Deurtechniek Automatische 
deursystemen

Elektronische  
Toegang & Data

Glassystemen

Mechanische  
Sluitsystemen

Kluissloten

Systemen voor hotels Service

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
T.  +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

dormakaba Belgium
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T.  +32 50 45 15 70
exivo.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Uw aanspreekpartner:

mailto:info.nl%40dormakaba.com?subject=
https://www.dormakaba.com/nl-nl
mailto:exivo.be%40dormakaba.com?subject=
http://www.dormakaba.com/be-nl

