
evolo smart
Modernia 
kulunvalvontaa  
älypuhelimella  
pienille yrityksille

Turvallisempi kulku –
helppo ohjelmoida 
sovelluksella



Älykkäitä ratkaisuja  
pienille yrityksille



Käyttöoikeuksien helppo 
ohjelmointi sovelluksella 

Uudet työntekijät, vuokratyöntekijät, yrityksestä lähtevät 
työntekijät tai kadonneet avaimet: Yrityksesi yleiskuvan 
säilyttäminen ja sen johdonmukainen suojaaminen 
muuttuu nopeasti vaikeaksi ja aikaa vieväksi. Saatat 
tarvita nykyaikaisen lisäratkaisun ovien helppoon 
hallintaan.

evolo smart sopii erityisesti pienille yrityksille. 
Ratkaisussamme on erityistä: Et tarvitse ylimääräisiä 
laitteita ovikomponenttien ohjelmointiin, 
käyttöoikeuksien muuttamiseen tai kadonneiden 
käyttäjätunnisteiden poistamiseen. Voit tehdä kaiken 
tämän helposti ja yksinkertaisesti älypuhelimellasi.

Pienemmät yritykset, kuten 
huoltoasemat, toimistot, 
vähittäiskaupat ja 
käsityöyritykset, joissa on 
enintään 50 henkilöä, 
tarvitsevat myös älykkäitä 
ratkaisuja. Tarjoamme evolo 
smartissa kustannustehokkaan, 
näihin mukautetun ratkaisun.
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Digisylinteri
Turvallisuus ja 
toiminnallisuus. 
Digisylinteriä voidaan 
käyttää sekä sisä- 
että ulko-ovissa. Se on 
saatavana monina eri 
versioina ja monissa 
eri väreissä.
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c-lever pro
Sopii sisä- ja ulko-
oviin. c-lever pron 
turvallisuustaso on 
korkea. Ratkaisu on 
käyttäjäystävällinen ja 
sopii useimpiin oviin.
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c-lever compact
Tarkoitettu sisäoviin ja 
yleensä ohjaa lukkoa ja 
sylinteriä itsenäisesti. 
c-lever compact on 
helppo asentaa, ja sitä 
voidaan käyttää myös 
lasiovissa. 
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Lukija
Lukija on oikea valinta 
automaattisiin oviin 
niin sisä- kuin ulkotiloihin. 
Valitse eri versioista, 
sisäänrakennetulla 
tai ulkoisella 
ohjauskeskuksella.

Hyödynnä dormakaban toimivaksi 
todistettuja evolo-ovikomponentteja ja 
suojaa ovesi. Tarpeistasi riippuen on olemassa 
erilaisia   versioita ja käyttäjätunnisteita 
optimaalisen ratkaisun saavuttamiseksi.

evolo-ovikomponentit ovat itsenäisiä laitteita. 
Se tarkoittaa sitä, että ei ole tarvetta vetää 
lisää kaapeleita. Jos käytät tavanomaisia   
lukkosylintereitä, voit vaihtaa evolo smart 
-laitteisiin ilman suuria asennustöitä. Tämä 

suojaa investointiasi, sillä sähköiset 
ovikomponentit voidaan tarvittaessa 
myöhemmin päivittää dormakaban muihin 
kulunvalvontajärjestelmiin.

dormakaba-jälleenmyyjäsi voi antaa neuvoja 
sinulle sopivista komponenteista.

Pieni ratkaisu 
– yksinkertainen ja turvallinen

Huom.: Yksikön toiminnot voivat vaihdella kokoonpanosta ja mallista riippuen.



OvikomponentitKäyttäjätunnisteet

Ohjelmointi

Älypuhelin  
ohjelmointiin

Helppo määritys älypuhelimen avulla

evolo smart -sovelluksella voit määritellä henkilöt, joilla 
on pääsy ovellesi. Määritä aikaprofiili yhdellä 
kosketuksella. Poista kadonneet käyttäjätunnisteet 
yhdellä pyyhkäisyllä, ja päivitä ovikomponentit. Voit 
myös lukea oven tilatiedot suoraan älypuhelimestasi. Ja 
kaikkein parasta: et tarvitse Internet-yhteyttä näihin 
prosesseihin, koska evolo smart toimii offline-tilassa.

Voit ohjelmoida uuden käyttäjätunnisteen skannaamalla 
kortin tai avaimenperän QR-koodin.

Jos haluat käyttää älypuhelinta, osta "digitaalinen 
avain" evolo smart -sovelluksessa. Käyttäjä, esimerkiksi 
uusi työntekijä, lataa dormakaba mobile access 
-sovelluksen ja vastaanottaa digitaalisen avaimen sinulta 
sähköisesti.

Toiminnot
• Pienille yrityksille 50 käyttäjään saakka
• Kulku älypuhelimen, kortin tai avaimenperän avulla
• Älypuhelin: ei tarvitse jakaa fyysisiä käyttäjätunnisteita
• Nopea ja joustava ohjelmointi
• Kadonneen tunnisteen kätevä poistaminen
• Nopea ja helppo kulun aikarajoitus
• Turvallisuutta hallitaan erillisellä ohjelmointikortilla 
• Itsenäinen: evolo smart toimii offline-tilassa

Käytä oviasi helposti: 
Tarvitset vain älypuhelimen

Ohjelmointikortti

digisylinteri

c-lever compact

c-lever pro

compact 
reader



Valtuutettu jälleenmyyjä

dormakaba Suomi Oy
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi
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Lue lisää:


