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I evolo alliance kan alle evolo kort-
lesere brukes. dormakaba er den 
eneste på markedet som tilbyr en 
slik bredde av ulike kortlesere, og 
vi har vunnet flere internasjonale 
utmerkelser for vår design. 01

Et bredt og unikt  
utvalg av kortlesere

En unik kombinasjon 
av høy sikkerhet, 
brukervennlighet, 
fleksibilitet og økonomi.
Det beste fra flere  
verdener i ett system!

Tradisjonelt har adgangssystem vært 
 synonymt med omfattende installasjon 
av kabler til dørmiljøet og til og med 
 installasjon av elektriske låser i dørene. 
For dører med skallbeskyttelse og andre 
 områder der sikkerhet og overvåking er 
nødvendig, er dette en god løsning. Det 
finnes fordeler med denne typen online- 
løsning, med ulempen er at installasjonen 
er relativt kostbar. 

Kontordører og andre innvendige dører der 
dørens status ikke nødvendigvis må over
våkes, er som oftest utrustet med mekanisk 
sylinder og nøkkel, noe som også innebærer 
begrenset tilgang. Med økte krav til effektivi-
tet, fleksibilitet og kostnads effektivitet er en 
mekanisk løsning ikke lenger det optimale 
valget. Med evolo enkeltstående kortleser 
tilbyr vi en elektronisk nøkkel, det vil si samme 
Mifare kort som brukes i onlinesystemet. 
Dette gjør ikke bare håndteringen av disse 
dørene like enkel som de tradisjonelle online 
dørene – man får i tillegg kontroll på hvem 
som har brukt døren og når.

Høy sikkerhet og brukervennlighet
I evolo alliance har vi kombinert høy sikkerhet 
med onlinekortlesere og vår fleksible, enkle 
løsning for standalone (offline) eller wireless 
kortlesere. Alt programmeres, styres og 
overvåkes via det overordnede sikkerhetssys-
temet som gir brukeren en unik fleksibilitet 
og enkel håndtering av alt som gjelder 
adgangskontroll. Tilgangsnivåer, uansett 
stand alone, wireless eller onlinekortlesere, 
administreres i samme brukergrensesnitt i 
det overordnede sikkerhetssystemet. Dette 
gjør evolo alliance til et unikt verktøy for en 
trygg, sikker og enkel håndtering av alle 
bygninger og alle organisasjonens systemer 
for adgangskontroll.

Online, wireless eller standalone
Velg kortleser etter behov og funksjon. For 
eksempel online på inngangsdør, trådløs 
på møterom og standalone på kontordører 
og skaplås.
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Enkel prosess  
for den ansatte

Vår løsning gjør at et eksisterende Mifare
kort enkelt og raskt oppgraderes slik at det 
kan brukes sammen med evoloprodukter.

Med hjelp av en standardlisens i OnGuard, DataConduIT, kan vi på en enkel måte 
utveksle data mellom det overordnede systemet og dormakabas evolo kortleser. 
Samkjøringen skjer helt automatisk i bakgunnen. Administrasjon av rettigheter og 
brukere samt logghendelser skjer fortsatt i det overodnede systemet.

Trinn 1
Den ansatte 
 presenterer kortet på 
konfigurasjonsenheten

Trinn 2
Deretter på en registre-
ringsenhet

Klart
Innen et minutt er kortet 
klart til bruk på våre 
standalone kortlesere!

1. Tilkopling

Manuell / automatisk 
innstilling av:
• Leser
• rettigheter
• Tidssoner

3. Tilbakemelding

• Adgangshendelser
• Leserstatus  (lavt 

batterinivå etc.)

2. Innstilling

• Person
• Kort / nøkkelbrikke
• Kortstatus
• Tildeling av  

rettigheter
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Arbeidsflyt

Installasjon
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CardLink™ gjør IDkort/media til 
bærer av informasjon. Gjennom å 
bruke Mifareteknologi fullt ut kan 
vi både lese og skrive til Mifare 
Classic og Mifare DESFirekort.

Wireless gjør at kortleseren er ”online” 
uten krevende installasjon. Administra-
sjon av rettigheter med mere kan skjer 
direkte i brukergrensesnitt for det 
overordnede sikkerhetsystemet.

Vi sammarbeider med flere av de 
store produsentene inne overordnet 
sikkehetssystem, og integrasjons-
mulighetene er i stadig utvikling. 
evolo alliance høyner sikkerheten, 
forenkler administrasjonen og 
minsker dine kostnader.
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evolo alliance

Enkel og automatisk utveksling av informasjon

• Systemkonfigurasjon
• Lisenshåndtering
• Integreringsgrensesnitt

• Administrasjon av brukere 
• Tildelinger av tillatelser
• Overvåking av hendelser

Overordnet 
sikkerhetssystem



dormakaba Norge AS

T: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no
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