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Parempaa palvelua sinulle ja 
asiakkaillesi:  
alustaasi integroitu kulunvalvonta 
– exivon ansiosta

exivolla voit automatisoida kulkuluvat pienellä vaivalla 
riippumatta siitä, mitä alustaa käytät palveluissasi: 
exivosta hyötyvät B&B-varausalustat, jaettujen tilojen 
hallintasivustot sekä huoneiden ja resurssien varausrat-
kaisut. Tiloihin pääsyn liittäminen palveluihisi tuottaa 
huomattavaa lisäarvoa sekä sinulle että asiakkaillesi. 
exivon pilvipohjaisella kulkuratkaisuilla ja kattavilla 
”ohjelmointirajapinnoilla” (API) voit siirtää kulkuluvat 
nopeasti ja helposti useilla eri viestintävälineillä.

Silmäys hyötyihin

• Tarjoa asiakkaillesi uusia palveluita
• Tehosta prosessejasi
• Säästä työ- ja materiaalikuluissa
• Hyödynnä täysi potentiaalisi
• RESTful API (JSON)
• Helppo integraatio
• Viestejä vastaanottava webhook

exivo-kulunhallinta – alustaintegraatio

Milloin integraatio  
kannattaa?

• Jos pidät asiakkaisiisi yhteyttä alustalla 
tai mobiilisovelluksella 

• Jos tarvitset räätälöityjä ratkaisuja ja 
toimintoja 

• Jos huoneisiin pääsy on tärkeä osa 
palveluasi
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Hallitse kaikkea
exivolla

Saatat hallita varauksiasi täysin, mutta onko 
pääsy tiloihisi turvattu?
exivo antaa ohjat sinulle, ja API:lla (ohjel-
mointirajapinnalla) voit helposti liittää 
kulunhallinnan osaksi valmiita alustojasi.

Onko niin, että ovissasi ole vielä minkäänlais-
ta kulkuratkaisua?
Jos vastasit myöntävästi, älä epäröi. Päivit-
täminen exivo-kulkuratkaisuun kannattaa 
juuri hinnan ja joustavuuden vuoksi.

Säästät työkustannuksissa
Ennen oli mahdotonta tietää tarkkaan, 
milloin asiakas käyttää tenniskenttää, 
kuntosalia tai lomakotia. Sen takia valvon-
taan ja kulkulupien antamiseen tarvittiin 
henkilökuntaa. exivo-kulkuratkaisun ansiosta 
henkilökuntaa ei tarvita, koska oikeuksien 
verkkoluovuttaminen sallii vieraiden kulkea 
joko matkapuhelimeen tai PIN-koodiin 
sidotulla kulkuluvalla.

Ominaisuuksia

exivo – käytä missä vain
Palveluala on hyvin laaja ja monimuotoinen  
– ja niin ovat myös exivon käyttömahdollisuu-
det etenkin, kun ne liitetään valmiisiin alustoi-
hin.

Parempi asiakaskokemus 
exivo poistaa pitkäkestoiset varausprosessit 
tai etukäteisilmoitukset ja kulkulaitteiden, 
kuten avainten, luovutukseen liittyvät ai-
katauluttamiset. Suoraviivainen varaaminen 
ja oikeuksien suora luovutus sallii asiakkaittesi 
toimiaheille parhaimmin sopivalla tavalla ja 
tekee asiakaspalvelustasi entistä joustavam-
paa.

Hyödynnä mahdollisuutesi
Sen lisäksi, ettet enää tarvitse henkilökuntaa 
valvomaan tiloja ja päästämään asiakkaita 
sisään, sinun ei myöskään tarvitse sytyttää 
valoja tai kytkeä lämmitystä päälle vieraiden 
varalta. exivo-kulunhallintajärjestelmään 
liitetyn nettivarausalustan ansiosta järjest-
elmä tietää tarkalleen, milloin resurssia, 
huonetta tai muuta palvelua tarvitaan, jolloin 
se osaa sytyttää valot ja kytkeä lämmityksen 
päälle oikeaan aikaan. Tämä hyödyttää 
etenkin 24/7-palveluita.

exivo-kulunhallinta – alustaintegraatio
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Käyttöesimerkkejä  
exivon liittämisestä  
varausalustoihin:

Asuinrakennukset

• Asukkaalle annetaan kulkulupa heti, kun he varaavat 
huoneen alustan kautta. Järjestelmään voidaan liittää 
lisäominaisuuksia, kuten ”toimintahuoneita”, jolloin 
manuaalista valvontaa ei tarvita ollenkaan.

Liikuntatilat

• Tenniskentät  
Vieraasi saattavat käyttää kenttää hyvin aikaisin tai 
myöhään. exivo käsittelee varaukset ja kulkulupien 
luovuttamisen sulavasti edellyttämättä henkilökunnan 
paikallaoloa.

• Kuntosalit  
Ja hyvin vaivattomasti - myönnettyjen kulkulupien 
ansiosta.

• Uima-altaat  
Näet milloin altaille ei ole varauksia, ja voit säästää 
lämmitys- ja muissa kuluissa.

Bed & Breakfast

• Vain palvelun varanneet ja maksaneet vieraat pää-
sevät oikeisiin huoneisiin.

Jaetut toimistot 

• Uuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi 
jaettujen tilojen kulunvalvonta on entistä tärkeämpää.

Koulut

• Lapsiin liittyvissä asioissa turvallisuus on aina letusijal-
la. exivon avulla voit määritellä tarkasti kulkuluvat ja 
suojella luokkahuoneita luvattomilta kulkijoilta.

Voit myös lisätä palveluita
Voit liittää palveluun muitakin alueita kuin pääsyn tennis-
kentälle/kuntosalille/hotelliin. Voit esimerkiksi hallita 
alustallasi pääsyä kuntosalisi/hotellisi saunaan ja tarjota 
sen lisäpalveluna. 

Kulkuratkaisu pilvessä – ei enää pelkkä unelma
Ratkaisumme on jo todettu toimiviksi. Palveluntarjoajat, 
kuten eTennis ja SportsNow, käyttävät jo exivoa paran-
taakseen turvallisuuttaan, asiakaskokemustaan ja 
tuottavuuttaan.

Automatisoitujen prosessien, kuten kulunvalvonnan avulla 
voit
Käyttää aikaasi enemmän ydinprosessiesi hoitamiseen, 
jolloin tehokkaampi resurssien käyttö kasvattaa myös 
tulojasi.

Lue lisää aiheesta täältä:
www.dormakaba.com/exivo

Esittäjä

exivo-kulunhallinta – alustaintegraatio


