
Wireless gjør at kortleseren 
er «online» uten krevende 
installasjon. Administrasjon 
av rettigheter og mer kan 
gjøres direkte i brukergrense-
snittet for det overordnede 
sikkerhetssystemet.

CardLink™ gjør adgangskortet 
til informasjonsbærer. Ved å 
benytte Mifare-teknologi fullt 
ut kan vi både lese og skrive til 
Mifare Classic- og Mifare 
DESFire-kort.

Høy sikkerhet og god 
brukervennlighet
I evolo alliance, som er program-
vare for sømløs integrering med 
det eksisterende, overordnede 
sikkerhetssystemet, har vi 
kombin ert høy sikkerhet med 
online- kortlesere og vår fleksible, 
enkle løsning for frittstående 
(offline-) eller trådløse kortlesere. 
Alt programmeres, styres og 
overvåkes via det overordnede 
sikkerhetssystemet, noe som gir 
brukeren en unik fleksibilitet og 
enkel håndtering av alt som har 
med adgangskontroll å gjøre. 
Rettighetsnivåene administreres 
i samme brukergrensesnitt i det 
overordnede sikkerhetssystemet, 
uansett om det gjelder fritt-
stående, trådløse eller online- 
kortlesere. Dette gjør evolo 
alliance til et unikt verktøy for en 
trygg, sikker og enkel håndtering 

av alle bygninger og alle organi-
sasjonens systemer for adgangs-
kontroll.

Online, trådløst eller frittstående
Velg kortleser etter behov og 
funksjon, for eksempel online for 
entrédør, trådløs på konferanse-
rom, og frittstående på kontor-
dører og oppbevaringsskap. 

Enkelt og automatisk overføring 
av informasjon
Takket være standardisert og 
sertifisert integrasjon kan data 
enkelt overføres mellom det over-
ordnede systemet og dormaka-
bas evolo-kortlesere. Overførin-
gen skjer helt automatisk i 
bakgrunnen. Administrasjonen 
av rettigheter og adgang, samt 
overvåking av hendelser som 
alarmer og inngang, skjer i det 
overordnede systemet.

evolo
alliance

Det beste ut av to 
verdener med evolo 
alliance og C∙CURE
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Tyco C∙CURE 9 000 + evolo alliance  
En integrert løsning for 
sikkerhetshåndtering
C•CURE 9000 er et av bransjens kraftigste og mest fleksible sikker-
hetssystemer. Fleksibiliteten i systemet gir sikkerhetspersonellet 
frihet til å utforme en unik sikkerhetsløsning for hele bedriften.

• Tilordne individuelle valideringstider for offline-rettigheter.
• Administrere personer, adgangskort og adgangsrettigheter 

til  evolo-komponenter akkurat som vanlige rettigheter og 
 rettighetsgrupper i C∙CURE 9 000.

• Samtlige adgangs- og CardLink-hendelser samt batterialarmer 
 vises i C∙CURE 9 000, både fra offline- og trådløse komponenter.

• Automatisk innlesing av systemkonfigurasjon – ingen manuell 
inntasting for å importere komponenter, rettigheter, skjema eller 
personer.

• Støtter automatisk opplasting av konfigurasjon samt import 
av  brukere til C∙CURE 9 000.

Frittstående støtte 
med CardLink ●

Trådløs støtte ●

Støtte for online-leser ●

TouchGo-støtte ●

Innstilling av valgbar  
valideringstid ●

Automatisk overføring 
av  konfigurasjon ●

Pulsåpne dør ●

Batteristatus med alarm ●

Overføring av 
 hendelseslogger ●

Synkronisering av 
 korteiere ●

Automatisk overføring 
av rettigheter ●

Støtte for Mobile Access 
( Legic  Connect) ●

dormakaba har markedets bredeste 
utvalg av kortlesere. Alle evolo-
kortlesere kan brukes i evolo alliance. 

Funksjoner

2020.01.27 no Med forbehold for eventuelle feil og / eller endringer

dormakaba evolo alliance er sertifisert av Tyco for 
C∙CURE 9000. Integrasjonsmulighetene utvikles 
stadig. evolo alliance øker sikkerheten, forenkler 
administrasjonen og minsker kostnadene dine. 


