
Vervanging LEGIC prime  
door LEGIC Advant
De nieuwe generatie gebruikersmedia

LEGIC prime-technologie is bijna 30 jaar geleden op de 
markt gebracht en is sindsdien enorm populair. LEGIC 
prime media hebben zich bewezen in talloze applicaties 
en systemen voor een veilige identificatie. De snelle 
ontwikkeling van digitalisering en de opkomst van nieuwe 
technologieën hebben sinds de introductie ervan tot 
nieuwe eisen geleid.

Om er voor te zorgen dat uw dormakaba-oplossing voor 
toegang en tijdregistratie controleerbaar en veilig blijft, 
heeft dormakaba een technologische opvolger ontwik-
keld die voldoet aan de vereisten voor beveiliging en 
combineerbaarheid van technologieën: LEGIC Advant. 
Beide technologieën - LEGIC prime en LEGIC Advant 
- worden gecombineerd in LEGIC CTC.
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LEGIC CTC = Cross-Standard Transponder Chip 
(Migratie transponder)

Markt- en beveiligingseisen nemen voortdurend toe, evenals de vereiste om 
identificatiemedia te kunnen combineren. Met LEGIC Advant is er een gene-
ratie gebruikersmedia beschikbaar die aan deze vereisten voldoet. 
dormakaba vervangt de LEGIC prime-gebruikersmedia en vertrouwt op de 
nieuwe LEGIC Advant-technologie.



Uw veiligheid is voor ons erg belangrijk 
De veiligheid van dormakaba toegangscontrole- en 
tijdregistratiesystemen hangt nauw samen met het 
beveiligingsniveau van de gebruikersmedia. Door over te 
schakelen van LEGIC prime naar Advant, wordt de 
beveiliging van uw systeem verhoogd, zodat deze 
voldoet aan hedendaagse beveiligingseisen. 

Daarom gebruikt dormakaba voor nieuwe systemen de 
gebruikersmedia met LEGIC Advant technologie.

Bestellingen vanaf 1 september 2021:
Voor bestaande systemen wordt vanaf 1 september 
2021 alleen gebruikersmedia geleverd die gebruikmaken 
van de CTC-technologie. Deze media ondersteunen 
zowel LEGIC prime- als LEGIC-Advant technologie. Dit 
zorgt voor een naadloze overgang van prime naar 
Advant in de toekomst. CTC media kunnen dus zonder 
problemen in bestaande systemen worden toegepast én 
zijn compatibel met LEGIC Advant en biedt vele  
voordelen.

Belangrijk:
Bij bestelling zal automatisch de ‚standaard-codering‘ op de CTC toegangsmedia worden programmeerd.  
Uiteraard is dit achteraf altijd aan te passen of aan te vullen, maar let er bij uw opdracht op dat de juiste  
informatie wordt opgegeven.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen:
dormakaba Nederland BV  |    Telefoon +31 88 352 33 33  |  E-Mail: info.nl@dormakaba.com

dormakaba toegangsmedia
De LEGIC CTC techniek is in alle onderstaande varianten leverbaar.

Wat betekent dat voor dormakaba klanten die nu LEGIC prime in gebruik hebben?

dormakaba staat wereldwijd bekend om kwaliteitsproducten die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Om aan deze 
eisen te kunnen blijven voldoen, blijven we permanent onze techniek ontwikkelen. Met de ruim 30 jaar oude LEGIC prime 
technologie kunnen we echter niet meer aan de hedendaagse eisen voldoen. Om die reden heeft dormakaba besloten 
om LEGIC prime na 2024 niet meer te ondersteunen in nieuwe software releases. 

Het effect hiervan is per klant verschillend en is afhankelijk van de versie van de gebruikte hardware. Met de introductie 
van LEGIC Advant heeft dormakaba circa 15 jaar geleden de hardware al compatibel gemaakt voor LEGIC prime én 
Advant. De hardware kan dus in veel gevallen met een firmware update geschikt gemaakt worden voor CTC/Advant.

Graag adviseren wij u in een persoonlijk gesprek op welke wijze we uw systeem zo efficient mogelijk van prime naar 
Advant kunnen migreren. We bieden de mogelijkheid om uw systeem door ons te laten analyseren. De analyse richt zich 
op de veiligheid van de gehele toegangscontroleomgeving: Windows OS, database versie, toegangscontrolehardware 
en toegangsmedia. 
Dit resulteert in een concreet migratieplan om uw huidige systeem in de komende jaren geschikt te maken voor het 
gebruik van de LEGIC Advant technologie. 

Naast een plan voor het continueren van uw bestaande toegangssysteem, biedt de analyse tegelijkertijd ook inzicht in 
de mogelijkheid om nieuwe technieken toe te gaan passen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van wireless online of Mobile 
Access. Samen met u bespreken we het plan en de opties voor uw systeem.

Wilt u meer weten? Maak een afspraak met:

• KEM systemen: Nina de Graaff, 06-8256 2268
• EXOS systemen: Pete Leijsten, 06-8293 9552 of Eric Bosboom, 06-5140 3649
• Tijdregistratiesystemen: Eric Bosboom, 06-5140 3649


