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pilvessä



2

exivo
Huomaa, miten helppoa 
kulunvalvonta voi olla

Kuvittele, että sinulla on 
organisaatiosi kulkuoikeudet 
täysin hallinnassasi – milloin 
tahansa, mihin tahansa 
tilaan ja kenelle henkilölle 
tahansa. Työpöydältäsi tai 
kun olet liikkeellä.  
Se on helppoa – exivolla.
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Pilvipohjainen

exivo on pilvipohjainen 
kulunvalvontaratkaisu. Ei tarvita 
palvelinta, lisätietokoneita tai 
ohjelmistoja. Kehitimme exivon 
erityisesti yrityksille, jotka tarvitsevat 
kulunvalvontaratkaisun, mutta eivät 
halua tuhlata aikaa sen asennukseen tai 
hallinnointiin.

Joustava

exivo sopeutuu tarpeisiisi. Sinä päätät, 
mitkä ovet lisävarmistetaan sähköisen 
ja langattoman lukituksen 
komponenteilla. Voit muuttaa tai 
peruuttaa kulkuoikeuksia milloin haluat. 
Järjestelmän sovittaminen ja päivitys ei 
voisi olla helpompaa.

Turvallinen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen takia 
yritykset ovat velvollisia suojaamaan 
arkaluontoisia tietojaan tiukemmin kuin 
koskaan ennen. Kalliita laitteita tai 
tuotteita saatetaan myös säilyttää 
tiloissa. exivon avulla olet aina 
turvallisella puolella.
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Turvalliset kulkujärjestelmät  
– välttämättömyys kaikilla toimialoilla

Jaetun toimiston asiakkaat tarvitsevat nopean ja joustavan pääsyn tiloihin – usein 
24/7. Samaan aikaan on kuitenkin suurta vuokralaisten vaihtuvuutta. exivon avulla 
voit hallita kulkuoikeuksia helposti, turvallisesti ja tehokkaasti.

• Älypuhelinkäyttö vuokralaisille
• Reaaliaikainen kulkuoikeuksien myöntäminen ja peruuttaminen
• 24 h tilakäyttö ilman 24 h henkilökuntaa
• Käteviä, innovatiivisia kulkuoikeusratkaisuja

Ratkaisuesimerkkejä 
muille toimialoille löytyy osoitteesta
www.dormakaba-scanbalt.com/fi/qr

Jaetut toimistot – selkeästi määritellyt kulkuoikeudet
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Pienet yritykset
– joustava kulku pienimmällä vaivalla 

Mitä pienempi yritys, sitä tiukempia ja arvokkaampia 
henkilöstöresurssien työtunnit ovat. exivo avaa ovet myyntihenkilöille 
ja tavarantoimittajille ilman henkilökunnan läsnäoloa, säästäen 
ylityötunteja ja työvoimakustannuksia.

• Tilapäinen kulkuoikeus kaupankäynnin ihmisille ja tavarantoimittajille
• Helppo kulkuoikeuksien myöntäminen uusille työntekijöille
• Ei kalliita IT-infrastruktuuri-investointeja

Sivutoimipisteet 
– pääsy tarpeen mukaan

Liiketoiminnassa henkilökuntaa on kohdennettava joustavasti. 
Työntekijät työskentelevät eri toimipisteissä. Monet ovat osa-aikaisia 
ja tilapäisiä työntekijöitä, joten henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. 
exivo tarjoaa aina täydellisen läpinäkyvyyden.

• Nopea ja helppo kulkuoikeuksien myöntäminen
• Ei ongelmia kadonneista avaimista
• Helppo yhteys toimipisteiden välille

Liikuntatilat 
– 24/7 varaukset ja harjoitukset

Ei ole väliä onko ensimmäinen asia aamulla kuntosali vai pelataanko 
tennistä yöllä – exivon avulla voit varata itsesi 
liikuntamahdollisuuksista ja saada käyttöoikeudet ilman 
henkilökunnan läsnäoloa tiloissa.

• Liikuntatilojen toiminta 24/7
• Käyttäjäystävällinen verkkovaraus
• Matkapuhelimeesi lähetetyt kulkuoikeudet
• Lämmitys- ja valaistusjärjestelmät aktivoidaan tarpeen mukaan

Palveluntarjoajat 
– turvallisuutta kaikille tiedoille

Asianajajat, kirjanpitäjät tai mainostoimistot – palveluntarjoajien on 
suojattava arkaluontoisia asiakastietojaan. exivo tarjoaa 
kulunvalvonnan täyden hallinnan ja palvelee freelancereita joustavasti.

• Selkeästi määritellyt kulkuoikeudet ja saumaton kulun kirjaaminen
• Hallitut kulkuoikeudet freelancereille tai tavarantoimittajille
• Kohdennettu arkaluontoisten tietojen ja kalliiden laitteiden suojaus
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Kun teet tilauksen, exivo-kumppanisi voi määrittää järjestelmän verkossa jo ennen sen 
asentamista. exivo-keskusalustan ansiosta se on hyvin yksinkertaista: lataa pohjapiirros, lisää 
ovien komponentit, luo käyttäjiä ja anna kulkuoikeuksia. Järjestelmä on toimintavalmis heti kun 
komponentit on asennettu. Kulunvalvontasi käyttöönotto ei voisi olla helpompaa sinulle.

Helppo suunnittelu
Nopea kokoaminen

Edut

• Helppo suunnittelu ja määrittely 
pilvipohjaisen alustan avulla

• Nopea asennus ilman keskeytyksiä 
päivittäiseen liiketoimintaan

• Helppo asennus, koska keskusalustan 
ansiosta et tarvitse mitään erityistä 
ohjelmistoa tai omaa palvelinta
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Uusia käyttäjiä voidaan luoda tai käyttöoikeudet peruuttaa järjestelmän ollessa käynnissä. 
exivo-keskusalustan ansiosta voit tehdä sen helposti ja kätevästi selaimessa ilman ohjelmiston 
asentamista.

Käyttäjäystävällinen toiminta
Kätevä käyttää

Edut

• Vaivaton exivo-kumppanisi tekemä täyden 
palvelun käyttöönotto tai voit tehdä sen 
myös itse

• Anna ja muuta kulkuoikeuksia intuitiivisella 
exivo-alustalla

• Ei ongelmia kadonneista avaimista
• Suojaa pääsy minne tahansa pilven kautta 

älypuhelinta, tablet-tietokonetta tai 
tietokonetta käyttäen
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Jos tulee kysyttävää tai tarvitset apua – ei hätää. Integroidun tukipalvelun ansiosta sinulla on 
suoralinja exivo-kumppanillesi, joka voi myös tarjota asiantuntijoiden etätukea välittömästi 
exivo-keskusalustan kautta. exivo kertoo kumppanillesi jopa etukäteen tulevista 
palveluongelmista, kuten paristojen vaihdon tarpeesta.

Helppo huolto
Nopea ratkaisu

Edut

• Helppo palvelupyynnön jättäminen exivo-
kumppanille exivo-alustan kautta

• Suora yhteys exivo-kumppaniisi integroidun 
tukipalvelun viestisovelluksen kautta

• Automaattiset ennaltaehkäisevät tilaviestit 

varhaista puuttumista varten
• exivo-kumppanisi suora pääsy 

komponenttien vikaviesteihin
• Vianetsintä on mahdollista etänä
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Sinä päätät täsmälleen, mitä tarvitset. Ja juuri siitä maksat – et yhtään enempää etkä 
vähempää. Kiinteät kustannuksesi pysyvät samana. Näin nautit täydellisestä läpinäkyvyydestä 
ja kustannusten hallinnasta.

Helppo laskutus
Täysi läpinäkyvyys

Edut

• Pieni alkuinvestointi ja siten 
budjettitietoinen valinta

• Ennustettavat kustannukset säännöllisten 
kuukausimaksujen ansiosta

• Kohtuullinen kulurakenne, maksat vain siitä, 
mitä tarvitset
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Uusia turvallisuusvaatimuksia, uusia ovia tai yrityksen laajeneminen tiedossa? Ei ongelmaa. 
exivo voidaan sovittaa ja laajentaa aina haluttaessa, ei vain sähkömekaanisilla ja elektronisilla 
lukkokomponenteilla, vaan myös mekaanisilla lukoilla, jos se soveltuu tarkoitukseen. Näitä 
lukkoja ja avaimia myös hallitaan erittäin helposti exivo-alustalla.

Helppo laajentaa
Kattava turvallisuus

Edut

• Helppo laajentaminen ja säätö – 
järjestelmä kasvaa organisaatiosi mukana

• Jälkiasennus kaikkiin oviin ja 
sisäänkäynteihin

• Integroitu avainten ja mekaanisten lukkojen 
hallinta

• Integroitu avaimien, korttien,  
avaimenperien ja muiden kulkutunnisteiden, 

kuten matkapuhelimien, sekä asiaan 
liittyvien käyttäjien hallinta

•  exivo pystyy myös hallitsemaan muiden 
palveluntarjoajien mekaanisia 
lukitusjärjestelmiä.
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Ei tarvita palvelinta, lisätietokoneita tai ohjelmistoja kohteessa. Kaikki toimii  
exivo-keskusalustan ohjauksessa. Tämä varmistaa, että hyödyt aina uusista toiminnoista  
ja päivityksistä. Turvallisuustoimenpiteet päivitetään siksi myös aina automaattisesti.

Helppo päivitys
Automaattinen ja turvallinen

Edut

• Helppo toimintojen laajennus jatkuvan 
pilvipohjaisen exivo-alustan kehitystyön 
ansiosta

• Välitön päivitysten saatavuus exivo-
keskusalustan automaattisen 
päivitystoiminnon ansiosta

• Parasta turvallisuutta exivo-keskusalustan 
suojatuilla palvelimilla hallinnan ansiosta
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exivo

exivo 
Yleiskatsaus kaikkiin elementteihin ja 
etuihin

exivo-kulunvalvontaratkaisusi

• käytä exivo-sovellustasi
• mukauta exivo-sovelluksesi sopimaan 

yrityksesi tarpeisiin tai
• integroi se yrityssovellukseesi (API-

rajapinta)

exivo-kumppanisi tekemä 
suunnittelu, asennus ja valinnainen 
täyden palvelun käyttö

Sähköiset ja langattomat lukituskomponentit
(elektroniset ovihelat, digitaaliset avainpesät, 
kulkuoikeuksien lukijat)

Kulkutunnisteet
(avaimenperät, tunnistekortit, älypuhelin, avaimet 
RFID-sirulla tai ilman)

Hallinta ja ohjaus mahdollista kaikkialta turvallisen 
verkkokäytön avulla (tietokone, kannettava, tabletti tai 
matkapuhelin)
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Miten exivo hyödyttää 
liiketoimintaasi:

• Kulunvalvontajärjestelmä ilman lisäohjelmistoja tai 
palvelimia

• Helppo, intuitiivinen käyttökokemus
• exivo-kumppanisi täysi tuki ja toiminta
• Aina toimintojen ja turvallisuuden suhteen ajan tasalla 

oleva järjestelmä ilman lisävaivaa
• Sinä päätät, haluatko exivo-kumppanisi huolehtivan 

kaikesta puolestasi vai teetkö itse asioita, kuten 
käyttäjien luonnit

• Kustannusturvallisuus ja läpinäkyvyys
• Kiinteä kustannus, ei epämiellyttäviä yllätyksiä

Miten työntekijäsi ja asiakkaasi 
hyötyvät exivosta:

• Käyttäjäystävällinen toiminta
• Vapaa median valinta, sisältäen älypuhelimet
• Ei ongelmia kadonneista avaimista
• Kulkuoikeuksia voidaan säätää lyhyellä varoitusajalla, 

esimerkiksi jos jonkun on päästävä tiloihin työajan 
jälkeen, tai tilapäisten työntekijöiden ja vierailijoiden 
tarvitessa kulkuoikeuden

Oviohjaimet ja yhdyskäytävät

Mekaaniset lukot 

Pilvipohjainen
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3 helppoa vaihetta
kulunvalvontaratkaisuusi

Lue lisää ja ota yhteyttä meihin

exivo-kumppanisi konsultoi vaatimuksiasi

Toimitus ja asennus

Lisätietoja exivosta on saatavana osoitteessa dormakaba.com/exivo.  
Voit tietysti vain lähettää meille sähköpostin osoitteeseen:  
marketing.ead.mks@dormakaba.com
Jos kerrot meille, missä toimit, niin me löydämme sopivan exivo-
kumppanin läheltä sinua.

exivo-kumppani lähelläsi ottaa yhtyettä järjestääkseen tapaamisen 
exivo-alustasi alustavaa suunnittelua varten. Lähetämme sitten 
sinulle henkilökohtaisen investointisi erittelyn. Vasta kun kaikki on 
suunniteltu haluamallasi tavalla, annat exivo-kumppanisi aloittaa 
projektin. 

exivo-kumppanisi huolehtii järjestelmän toimituksesta ja 
asennuksesta. Sinun ei tarvitse nostaa sormeasikaan, ja saat sen heti 
käyttöösi. Heti kun jätät tilauksesi, voit määrittää kulkuoikeutesi 
käytössä olevaan järjestelmään. Voit olla rauhassa tietäen, että jos 
tarvitset apua, me ja exivo-kumppanisi olemme käytettävissäsi.

1

2

3
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exivo-kumppanisi huolehtii järjestelmän toimituksesta ja asennukses-
ta. Sinun ei tarvitse nostaa sormeasikaan, ja saat sen heti käyttöösi. 
Heti kun jätät tilauksesi, voit määrittää kulkuoikeutesi käytössä 
olevaan järjestelmään. Voit olla rauhassa tietäen, että jos tarvitset 
apua, me ja exivo-kumppanisi olemme käytettävissäsi.

Retail 

Residential

Utilities and 
Telecoms

Production  
Facilities

Hospitality

Offices

Airports

Healthcare

Yhtenä kolmesta alan johtavasta yrityksestä dormakaba on luotettava kumppani tuotteille, ratkaisuille ja palveluille 
rakennusten ja tilojen kuluvalvontaan – kaikki yhdeltä toimittajalta. dormakaba on edustettuna yli 130 maassa ympäri 
maailmaa. Lisätietoja osoitteessa www.dormakaba.com

dormakaba – älykästä ja turvallista 
kulunvalvontaa


