evolo
alliance

Få ut det bästa av
två världar med evolo
alliance och C∙CURE
Hög säkerhet och
användarvänligt
I evolo alliance, en mjukvara
för sömlös integration med det
befintliga övergripande säkerhetssystemet, har vi kombinerat
hög säkerhet med online-
kortläsare och vår flexibla,
enkla lösning för standalone(offline) eller wireless-kortläsare.
Allt programmeras, styrs och
övervakas via det överordnade
säkerhetssystemet som ger
användaren en unik flexibilitet
och enkel hantering av allt som
rör tillträdeskontroll. Behörighetsnivåer, 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 hantering av alla byggnader och organisationens alla system för
tillträdeskontroll.

Online, wireless eller standalone
Välj kortläsare efter behov och
funktion, till exempel online på
entrédörr, wireless på konferensrum och standalone på kontorsdörrar 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.

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. Administration
av behörigheter med mera
kan ske direkt i användargräns
snittet för det överordnade
säkerhetssystemet.

Tyco C∙CURE 9 000 + evolo alliance
En integrerad lösning
för säkerhetshantering
C•CURE 9000 är ett av branschens mest kraftfulla och flexibla
säkerhetssystem. Flexibiliteten i detta system ger säkerhetspersonal
frihet att utforma en unik säkerhetslösning för hela verksamheten.
• Tilldela individuella valideringstider för offline-behörigheter.
• Administrera personer, passerkort och passerbehörigheter
till evolo-komponenter precis som vanliga behörigheter och
behörighetsgrupper i C∙CURE 9 000.
• Samtliga passer- och CardLink-händelser samt batterilarm
visas i C∙CURE 9 000. Både från offline och wireless-komponenter.
• Automatisk inläsning av systemkonfiguration, ingen manuell
handpåläggning för att importera komponenter, behörigheter,
scheman eller personer.
• Stödjer automatisk uppläsning av konfiguration samt import
av användare till C∙CURE 9 000.

Funktioner
Standalone-support
med Cardlink

●

Wireless-support

●

Support för Online-läsare

●

TouchGo support

●

Inställning av valbar
valideringstid

●

Automatisk överföring
av konfiguration

●

Puls-öppna dörr

●

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.

dormakaba Sverige AB
dormakaba evolo alliance är certifierat av Tyco för
C∙CURE 9000. Integrationsmöjligheterna är i ständig
utveckling. evolo alliance höjer säkerheten, förenklar
administrationen och minskar dina kostnader.
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sv Med reservation för eventuella fel och/eller ändringar

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

