evolo smart
Moderne adgang
med smarttelefon
for små bedrifter

Sikrere adgang.
Enkelt programmert
via app.

Den smarte løsningen
for små bedrifter

Enkel programmering
av rettigheter via app
Mindre bedrifter som bensin
stasjoner, kontorer, detalj
handels- og håndverksbedrifter
med opptil 50 personer har også
behov for smarte adgangs
løsninger. Med evolo smart tilbyr
vi en kostnadseffektiv løsning
som er tilpasset disse.

Nye medarbeidere, midlertidig ansatte, personer som
forlater bedriften eller mistede nøkler: Det blir fort
vanskelig og tidkrevende for deg å holde oversikten
ogkonsekvent sikre bedriften din. Kanskje du trenger
enmoderne adgangsløsning for enkel håndtering av
dørene dine.
evolo smart er spesielt velegnet for små bedrifter. Det
som er så spesielt med vår løsning: Du trenger ingen
ekstra maskinvare for å programmere dørkomponenter,
endre rettigheter eller slette mistede brukermedier. Du
kan gjøre alt dette raskt og enkelt med smarttelefonen.

Den lille løsningen
– enkel og sikker
Dra fordel av dormakabas velutprøvde evolo
dørkomponenter for å sikre dørene dine. Det
finnes ulike versjoner og brukermedier for å
gi deg den optimale løsningen, avhengig av
dine behov.
Dørkomponentene i evolo er frittstående.
Dette innebærer at du ikke trenger å legge inn
ekstra kabler. Hvis du bruker konvensjonelle
låsesylindre, kan du bytte til evolo smart uten
større installasjonsarbeider. Dette beskytter

investeringen din, da de elektroniske
komponentene kan oppgraderes til andre
adgangssystemer fra dormakaba på et
senere tidspunkt om nødvendig.
dormakaba-forhandleren din kan gi deg råd
om hvilke komponenter som er riktige for deg.
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Digital sylinder
Sikkerhet og funksjona
litet. Den digitale
sylinderen kan brukes
både for inner- og ytter
dører, og fås i mange
varianter og farger.

c-lever pro
Passer for inner- og
ytterdører. c-lever pro har
et høyt sikkerhetsnivå.
Løsningen er bruker
vennlig og passer de
fleste dører.

c-lever compact
Laget for innerdører og
styrer vanligvis lås og
sylinder uavhengig.
c-lever compact er lett
å installere og kan også
brukes på glassdører.

Leser
Uansett om det er
innendørs eller utendørs,
er leseren det riktige
valget for automatiske
dører. Velg mellom ulike
versjoner, med innebygd
eller eksternt styrekort.

Obs: Enhetenes funksjoner kan variere avhengig av konfigurasjon og modell.

Gjør det enkelt å håndtere dørene dine:
Du trenger bare en smarttelefon
Med evolo smart-appen regulerer du hvilke personer som
skal slippe inn gjennom dørene dine. Angi tidsprofilen
med et trykk. Fjern mistede brukermedier med et sveip
og oppdater dørkomponenten. Du kan også lese dørens
statusinformasjon direkte på smarttelefonen. Og det
beste av alt: Du trenger ikke en internettilkobling for alle
disse prosessene, siden evolo smart drives offline.
For å programmere nye brukermedier skanner du
QR-koden på kortet eller nøkkelbrikken.

Funksjoner
• For små bedrifter med opptil 50 brukere
• Adgang med smarttelefon, kort eller nøkkelbrikke
• Smarttelefon: ikke behov for å dele ut fysiske
brukermedier
• Rask og fleksibel programmering
• Praktisk sletting av mistede medier
• Rask og enkel tidsbegrensning av adgang
• Sikkerhet regulert via separat programmeringskort
• Uavhengig: evolo smart drives offline

For tilgang via smarttelefon, kjøp en “digital key” i
evolo smart-appen. Brukeren, for eksempel en ny med
arbeider, laster ned appen dormakaba mobile access
ogtar imot den digitale nøkkelen fra deg elektronisk.
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