
CardLink™ gör passerkort till 
bärare av information. Genom 
att använda Mifare-teknologi 
fullt ut kan vi både läsa och 
skriva till Mifare Classic och 
Mifare DESFire-kort. 

Wireless gör att kortläsaren 
är ”online” utan krävande 
installation. Admin istration 
av behörigheter med mera 
kan ske direkt i användar gräns
snittet för det över ordnade 
säkerhetssystemet.

Hög säkerhet och 
användarvänligt
I evolo alliance, en mjukvara 
för sömlös integration med det 
befintliga övergripande säker-
hetssystemet, har vi kombin erat 
hög säkerhet med online- 
kortläsare och vår flexibla, 
enkla lösning för standalone- 
(offline) eller wireless-kortläsare. 
Allt programmeras, styrs och 
över vakas via det överordnade 
säkerhets systemet som ger 
användaren en unik flexibilitet 
och enkel hantering av allt som 
rör tillträdeskontroll. Behörig-
hetsnivåer, oavsett standalone-, 
wireless- eller online-kortläsare, 
administreras i samma användar-
gränssnitt i det överordnade 
säkerhetssystemet. Det här gör 
evolo alliance till ett verktyg för 
en trygg, säker och enkel hante-
ring av alla byggnader och orga-
nisationens alla system för 
tillträdes kontroll.

Online, wireless eller standalone
Välj kortläsare efter behov och 
funktion, till exempel online på 
entrédörr, wireless på konferens-
rum och standalone på kontors-
dörrar och förvaringsskåp. 

Enkelt och automatiskt utbyte 
av information
Tack vare standardiserad och 
certifierad integration kan data 
på ett enkelt sätt utbytas mellan 
det överordnade systemet och 
dormakabas evolo kortläsare. 
Utbytet sker helt automatiskt 
i bakgrunden. Administration av 
behörigheter och tillträde samt 
övervakning av händelser såsom 
larm och passager sker i det 
överordnade systemet.

evolo
alliance

Få ut det bästa av 
två världar med evolo 
alliance och OnGuard
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Open Access Alliance Program (OAAP) gör det möjligt 
för tillverkare att utveckla ett mjukvarugränssnitt för 
OnGuard.  dormakaba är certifierad partner sedan 
2014 och integrationsmöjligheterna är i ständig 
utveckling. evolo alliance höjer säkerheten, förenklar 
 administrationen och minskar dina kostnader. 

LenelS2 OnGuard + evolo alliance 
En integrerad lösning 
för säkerhetshantering
OnGuard är ett funktionsrikt säkerhets system som innehåller en 
robust larmövervakningsmodul samt inbyggt stöd för kortteknologier, 
 biometri och CCTV-support m.m. Behöriga ska enkelt och sömlöst 
kunna röra sig genom sin accesszon på sin arbetsplats, på ett hotell, 
på ett universitet eller på ett sjukhus, från entré till låsta skåp, utan 
att det tummas på säkerheten. Idag kan du välja vilken funktion 
(online, wireless eller stand alone) på låssystem som passar dig, med 
evolo alliance ser vi till att det fungerar med ditt säkerhetssystem.

• evolo-komponenter är synliga i hårdvaru trädet i OnGuard 
Alarm monitoring och händelser syns även där

• Behörighetsgrupper inkl. tidzoner i evolo alliance visas som 
  access  levels i OnGuard och kan ges till användare

• dormakaba kortläsare visas som  DataConduIT-enheter 
i  OnGuard och kan  placeras på en ritning

• Standalone (offline) kortläsare
• Wireless kortläsare som även kan  fjärr öppnas
• Uppdaterings-kortläsare
• All konfiguration från evolo alliance läses in i OnGuard 

via  konfigurationsverktyget

Standalone support 
med Cardlink ●

Wireless support ●

TouchGo support ●

Puls-öppna dörr ●

Funktionsstyra dörr ●

Timer-funktion ●

Batteri status med larm ●

Överföring av 
 händelse- loggar ●

Synkning av kort-
innehavare ●

Automatisk överföring 
av behörigheter ●

Stöd för mobil access 
( Legic  Connect) ●

dormakaba har marknadens bredaste 
utbud av kortläsare. I evolo alliance kan 
alla evolo kortläsare användas. 

Funktioner


