exivo:
Användarvänlig
passerkontroll

exivo

Molnbaserat.
Smidigt.
Säkert.

exivo
Passerkontroll – så
enkelt kan det vara

Föreställ dig att du har
hundra procents kontroll
över passerrättigheterna
inom ditt företag – för varje
rum, för varje person, vid
alla tidpunkter på dygnet.
Från skrivbordet eller när du
är ute. Det går hur enkelt
som helst nu – med exivo.
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Molnbaserat.

Smidigt.

Säkert.

exivo är ett molnbaserat passersystem.
Någon server, extradator eller extra
programvara behövs inte. exivo har
nämligen tagits fram speciellt för
företag som behöver ett passersystem,
men inte vill lägga ner tid på installation
och support.

exivo kan anpassas till dina behov. Du
bestämmer själv vilka dörrar du vill
säkra med elektroniska och trådlösa
låskomponenter. Du kan ändra eller
återkalla passerrättigheterna när som
helst. Det är mycket enkelt att justera
och uppdatera systemet.

I och med EU: s nya dataskyddsförordning
(GDPR) har kraven på att säkerställa
skyddet av känsliga företagsuppgifter
skärpts. Kanske finns det dyr utrustning
eller dyra varor i dina lokaler. Med exivo
är du alltid på den säkra sidan.
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Säkra passersystem
Ett måste i alla branscher
Delade kontorsutrymmen
– med olika tillträdesrättigheter
Kunder som delar kontor behöver snabbt och smidigt tillträde till sina
kontorslokaler – ofta dygnet runt. Samtidigt som det byts hyresgäster.
Med exivo kan passerrättigheterna organiseras på ett enkelt, säkert
och effektivt sätt.
•
•
•
•
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Tillträde för hyresgäster via en smartphone
Tilldelning och återkallande av passerrättigheter i ”realtid”
Kontorsutnyttjande dygnet runt utan personalinsats
Bekväm och innovativ passerlösning

Exempel på lösningar för andra
branscher finns på:
dormakaba-scanbalt.com/se/qr

Små butiker och restauranger
Smidigt tillträde utan större kostnader
Ju mindre verksameten är, desto kortare och värdefullare blir
arbetstiden. exivo öppnar dörren för hantverkare eller leverantörer
utanför öppettiderna, utan att det behövs någon personal på plats.
Det ger besparingar både i övertid och personalkostnader.
• Tillfälligt tillträde för hantverkare och leverantörer
• Enkel tilldelning av passerrättigheter för nyanställda
• Inga dyra investeringar i it-infrastruktur

Butikskedjor
Tillträde där det behövs
Inom handeln krävs flexibel bemanning. Personalen arbetar i
olika filialer. Det finns mycket deltidspersonal och tillfällig personal.
Förändringsbehovet är stort. exivo ger hela tiden full insyn.
• Enkel och snabb tilldelning av passerrättigheter
• Inga problem med borttappade nycklar
• Problemfri nätanslutning av filialer

Gym
Boka och träna dygnet runt
Vare sig man väljer att bege sig till gymmet i arla morgonstund eller
till tennisbanan sent på kvällen går det att boka tid och få passer
rättigheter med exivo, utan att det krävs personal på plats.
•
•
•
•

24 timmars drift av gym sju dagar i veckan
Boka bekvämt på nätet
Passerrättigheter via din smartphone
Anpassning av värme- och belysningssystemet efter behov

Tjänsteföretag
Alla uppgifter i säkert förvar
Advokatkontor, revisionsbyråer och reklambyråer hör till den kategori
tjänsteföretag som måste säkerställa att känslig kundinformation
skyddas på bästa sätt. exivo garanterar fullständig kontroll över
tillträdeshanteringen och erbjuder smidig integrering av frilansande
medarbetare.
• Enkelt definierade tillträdesrättigheter och exakt
dokumenterat tillträde
• Kontrollerad åtkomst för frilansande medarbetare eller leverantörer
• Riktade skyddsåtgärder för känsliga data eller dyr utrustning
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Enkel planering
Snabb montering
Vår exivo-återförsäljare kan ställa in systemet ”digitalt” redan innan installationen, direkt
efter beställningen. Det sker snabbt och smidigt via den centrala exivo-plattformen: Ladda
upp planlösningen, installera komponenterna, skapa användare och tilldela dem rättigheter.
Så snart komponenterna har installerats är systemet klart för drift. Snabbare, smidigare
och säkrare kan det knappast fungera.

Dina fördelar
• Enkel planering och konfiguration via den
molnbaserade exivo-plattformen
• Snabb installation utan driftstopp
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• Enkel drifttagning – du behöver varken
programvara eller någon egen server tack
vare den centrala exivo-plattformen

Enkel hantering
Bekväm drift
Även under drift kan du skapa nya användare eller ändra användarrättigheter snabbt och
smidigt. Det sker enkelt och bekvämt i webbläsaren på den centrala exivo-plattformen,
utan att du behöver installera någon programvara.

Dina fördelar
• Du kan välja att låta din exivo-partner ta
hand om hela driften eller sköta hanteringen själv
• Du kan tilldela och ändra rättigheter via
den intuitiva exivo-plattformen

• Borttappade nycklar är inte längre
något problem
• Säker, allmän direktåtkomst via molnet
och hantering via en smartphone, surf
platta eller dator

7

Enkel service
Snabb lösning
Om det uppkommer en fråga, eller om ett fel måste åtgärdas, innebär det inga problem. Tack
vare den integrerade chattsupporten kan du kommunicera direkt med din exivo-partner. Här får
du omgående kompetent hjälp på distans via den centrala exivo-plattformen. exivo talar även
om för din exivo-partner i förebyggande syfte när det är dags för service, t.ex. batteribyte.

Dina fördelar
• Din exivo-partner får ett meddelande
via exivo-plattformen om att det är
dags för service
• Okomplicerad kommunikation med din
exivo-partner via den integrerade chatt
supporten
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• Automatiska, förebyggande status
meddelanden för felsökning
• Din exivo-partner har direkt åtkomst till
felmeddelanden som gäller komponenter
• Felsökning kan ske via fjärrstyrning

Enkel fakturering
Fullständig transparens
Du definierar exakt vad du behöver. Och det är exakt vad du betalar för – varken mer eller
mindre. Kostnaderna är alltid fasta och konstanta. För dig betyder det fullständig transparens
och kostnadskontroll.

Dina fördelar
• Likviditeten belastas inte så hårt på grund
av låga initiala investeringar
• Utgifterna är förutsägbara tack vare
konstanta månadskostnader

• Rättvis kostnadsstruktur eftersom du
endast betalar för det du behöver
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Enkel utökning
Omfattande säkerhet
Ändrade säkerhetskrav, nya dörrar eller företagsexpansion? Inga problem. exivo kan anpassas
och utökas när som helst – inte bara med elektromekaniska och elektroniska låskomponenter,
utan också med mekaniska lås där det är lämpligt. Även dessa lås och nycklar kan hanteras
smidigt via exivo-plattformen.

Dina fördelar
• Enkel utökning och anpassning – systemet
utvecklas i takt med företaget
• Kan eftermonteras på alla typer av dörrar
och andra ingångar
• Integrerad administration av nycklar och
mekaniska låscylindrar
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• Integrerad administration av nycklar, kort,
RFID-chips och andra passermedier som
smartphones och tillhörande användare
• Även mekaniska låssystem av andra
fabrikat kan hanteras med exivo

Uppdaterad med senaste teknik
Alltid säkert
Det bästa med exivo är att det inte behövs någon server, ytterligare dator eller extra programvara. Allt körs från den centrala exivo-plattformen. Den säkerställer att du hela tiden kan
utnyttja alla nya funktioner och uppdateringar. Det innebär också att alla säkerhetsåtgärder
ständigt uppdateras automatiskt.

Dina fördelar
• Enkel funktionsutökning tack vare konstant
utbyggnad av den molnbaserade exivo-
plattformen
• Uppdateringar blir omedelbart tillgängliga
genom exivo-plattformens automatiska
uppdateringsfunktion

• Maximal säkerhet tack vare central
administration av exivo-plattformen
på säkra, skyddade servrar
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exivo:
Enheterna och deras funktioner

exivo
Passerlösning med exivo
Smidig användning:
• exivo-appen
• exivo-appen, anpassad till din egen
företagslogga eller
• helt integrerad i företagsappen (API:et)

Allmän administration och hantering via säker internet
åtkomst (stationär eller bärbar dator, surfplatta eller
smartphone)

Elektroniska och trådlösa komponenter
(elektroniska dörrbeslag, digitala cylindrar)

Din exivo-partner sköter planering och
installation av systemet och, om du så
önskar, även underhållet via exivo-
plattformen
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Passermedier
(RFID-nyckelbrickor, id-kort, smartphones, nycklar med
RFID-chip)

Detta får du ut av exivo
som företagare:

Molnbaserat.

Online passerläsare

• Passersystem utan installation av program
vara eller server
• Enkel och användarvänlig drift
• Din exivo-partner sköter allt underhåll och all
koordinering
• Systemfunktionerna och säkerheten uppdateras
ständigt utan extra kostnad
• Du väljer själv om du vill att din exivo-partner ska
ta hand om allt eller om du vill sköta vissa uppgifter
själv, som att skapa nya användare
• Transparens och kostnadskontroll
• Fasta kostnader utan otrevliga överraskningar

Detta får dina medarbetare
och kunder ut av exivo:
•
•
•
•

Bekväm hantering
Fritt val av passermedia, även smartphone
Borttappade nycklar är inte längre något problem
Rättigheterna kan anpassas med kort varsel, till
exempel om någon behöver tillträde till lokalerna
utanför öppettiderna eller för att bevilja tillfälligt
tillträde för besökare

Dörrcentraler och gateways
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Så enkelt är det
Tre steg från din passerkontroll

1
2
3
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Kontakta oss och ta reda på mer
På dormakaba.com/exivo hittar du mer information om exivo.
Du kan naturligtvis också mejla till oss på följande e-postadress:
info.se@dormakaba.com
Om du talar om för oss var ditt företag ligger kan vi hitta rätt
exivo-partner i ditt område.

Detta erbjuder din exivo-partner
Vår samarbetspartner för exivo i ditt område tar kontakt med dig för
att boka tid för en första planering av din exivo-plattform. I samband
med detta möte kommer du att få en personlig detaljerad investerings
översikt. Först när allt är planerat enligt dina önskemål anlitar du din
exivo-partner för att utföra projektet.

Leverans och installation
Din exivo-partner tar hand om både leverans och installation av
systemet. Du behöver inte bekymra dig om någonting, utan kan
starta direkt. Från beställningstillfället har du möjlighet att skapa
dina användare och dörrar i exivo plattformen. Om du behöver hjälp
eller support efter installationen kan din exivo-partner och vi alltid
bistå dig med rådgivning.

Vi erbjuder säkra och smarta entrésystem
Produkter
Rådgivning
Dörrteknik

Hotellsystem

Automatiska dörrsystem

Högsäkerhetslås

Systemlösningar – tillträde och
tidsredovisning

Nyckelsystem

Glassystem

Tjänster

+

Flyttbara väggar

Mekaniska låssystem

Planering
Realisering
Drifttagning
Underhåll

Våra viktigaste branscher
Bank och försäkring

Privata hem

Bostadshus

Statliga
myndigheter
och offentlig
förvaltning

Hotell och
gastronomi

Flygplatser

Utbildningsväsendet

Energi och
teknisk
försörjning

Kontorsbyggnader

Industri och
produktion

Hälsovårdssektorn

Detaljhandel

Järnvägssektorn

Våra värderingar

Kunden först

Nyfikenhet

Prestation

Mod

Tillit

Vi fokuserar på de behov
våra kunder, samarbetspartner och användare har.

Att ständigt söka och
upptäcka nya möjligheter
är grunden för vår strävan
att ta fram långsiktiga
lösningar.

Vi levererar alltid det lilla
extra för att våra kunder
ska bli nöjda och satsar på
högsta standard när det
gäller säkerhet, kvalitet
och tillförlitlighet.

Vi strävar målmedvetet
efter att utveckla lösningar med mervärde för våra
kunder och användare.

Våra grundläggande företagsvärderingar utgör
grunden för vårt handlande. Våra kunder kan
därför räkna med att
alltid vara i goda händer.

Vårt företag

150

130

Över

16 000

Länder

Fler än

2 000
patent

Hållbarhetsrapport
GRI-standard

anställda

års erfarenhet

ISO 9001-certifierat företag

Börsnoterat företag
SIX Swiss Exchange (DOKA)

We call it trusted access
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Din kontakt:

Dörrbeslagning

Entrésystem

Passersystem
och data

Glassystem

Låssystem

Kassaskåpslås

dormakaba Sverige AB

Service

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Hotellsystem

