
exivo

exivo: prosta 
kontrola dostępu 
w chmurze

Elastyczne 
bezpieczeństwo  
„w chmurze”
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exivo
Odkryj jak prosta może 
być kontrola dostępu

Wyobraź sobie, że masz 
prawa dostępu pod 
kontrolą – w każdej chwili, 
do każdego pomieszczenia 
i dla każdej osoby objętej 
systemem. Siedząc przy 
biurku, będąc w podróży 
czy wypoczywając.  
To proste - z exivo.
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Oparte na chmurze

exivo to rozwiązanie dostępowe 
w chmurze. Bez serwera, bez 
dodatkowego komputera 
i bez wymaganego dodatkowego 
oprogramowania. Opracowaliśmy exivo 
specjalnie dla firm które potrzebują 
rozwiązania dostępu, ale obawiają się 
wszelkich trudności z tym związanych.

Elastyczne

exivo dostosowuje się do Twoich 
potrzeb. Ty decydujesz, które drzwi 
będą dodatkowo zabezpieczone. 
Możesz zmienić lub anulować prawa 
dostępu w dowolnym momencie. 
Przystosowanie do zmieniających się 
warunków nie może być prostsze.

Bezpieczne

Ze względu na ogólną ochronę danych 
w UE, firmy są zobowiązane bardziej
niż kiedykolwiek do ochrony danych 
osobowych. Dane, wartościowy sprzęt 
lub towary są dobrze chronione.
Z exivo jesteś zawsze bezpieczny.
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Bezpieczne systemy dostępu 
– pozycja obowiązkowa w każdym 
sektorze gospodarki

Wspólne przestrzenie biurowe (coworking)  
– jasno określony dostęp

Klienci korzystający ze wspólnego biura potrzebują szybkiego i elastycznego 
dostępu do pomieszczeń – często 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Jednocześnie jednak występuje wysoki wskaźnik rotacji najemców. exivo 
umożliwia łatwe, bezpieczne i wydajne zarządzanie prawami dostępu.

• Dostęp za pomocą smartfonu dla najemców
• Wydawanie i anulowanie praw dostępu w czasie rzeczywistym
• Całodobowe użytkowanie biura bez całodobowej obsługi
• Wygodne innowacyjne rozwiązanie dostępu

Przykłady rozwiązań dla
innych sektorów można znaleźć 
pod adresem:
dormakaba.com/exivo

http://www.dormakaba.com/exivo
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Mały biznes – elastyczny dostęp 
przy minimalnym wysiłku

Im mniejsza firma, tym bardziej elastyczna i dbająca o właściwe 
wykorzystanie zasobów. exivo może otwierać drzwi handlowcom 
i dostawcom po godzinach pracy bez obecności personelu, 
to ograniczenie nadgodzin i oszczędność kosztów pracy.

• Tymczasowy dostęp dla handlowców i dostawców
• Łatwe nadawanie praw dostępu nowym pracownikom
• Brak kosztownych inwestycji w infrastrukturę IT

Wiele oddziałów – dostęp na żądanie

W biznesie pracownicy elastycznie przemieszczają się po oddziałach. 
To dotyczy różnych branż. Wielu pracowników pracuje na pół etatu 
i są zatrudnieni tymczasowo. Rotacja personelu jest wysoka. 
Dzięki exivo masz zawsze pełną przejrzystość. 

• Szybkie i łatwe wydawanie praw dostępu
• Brak problemów z zagubionymi kluczami
• Łatwa łączność dla oddziałów

Obiekty sportowe 
– Rezerwacje i treningi 24/7

Nieważne, czy rano siłownia czy mecz tenisa w nocy – exivo 
umożliwia rezerwację w obiektach sportowych i uzyskanie prawa 
dostępu bez personelu na terenie obiektu.

• Całodobowa obsługa obiektów sportowych
• Przyjazna dla użytkownika rezerwacja online
• Prawa dostępu przesłane na Twój telefon komórkowy
• Systemy grzewcze i oświetleniowe uruchamiane na żądanie

Usługodawcy z różnych dziedzin 
– bezpieczeństwo wszystkich danych

Radcy prawni, księgowi lub agencje reklamowe – usługodawcy
muszą chronić wrażliwe dane klientów. exivo zapewnia pełną kontrolę 
zarządzania dostępem i obsługuje współpracowników
elastycznie.

• Jasno zdefiniowane prawa dostępu i płynne logowanie dostępu
• Kontrolowany dostęp dla współpracowników lub dostawców
• Ukierunkowana ochrona wrażliwych danych i drogiego sprzętu
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Łatwe planowanie, 
– łatwa instalacja

Po złożeniu zamówienia Twój partner exivo może skonfigurować system online, jeszcze przed 
instalacją. Jest to bardzo proste dzięki centralnej platformie exivo: dodaj plan piętra, dodaj
komponenty, skonfiguruj użytkowników i nadaj prawa dostępu. System jest gotowy do pracy, 
gdy komponenty są zainstalowane. Kontrola dostępu nie może być prostsza. 

Korzyści
• Łatwe planowanie i konfiguracja 

za pośrednictwem platformy opartej 
na chmurze

• Szybka instalacja bez przerywania 
codziennej działalności

• Prosta konfiguracja, nie potrzebujesz 
specjalnego oprogramowania 
lub własnego serwera
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Wszelkie działania 
przyjazne użytkownikom

Podczas pracy systemu można tworzyć nowych użytkowników lub zmieniać ich uprawnienia. 
Dzięki centralnej platformie exivo, możesz to zrobić łatwo i wygodnie w przeglądarce bez 
potrzeby instalacji oprogramowania.

Korzyści
• Bezproblemowa obsługa pełnego serwisu 

przez Twojego partnera exivo lub – zrób 
to sam

• Nadawaj i zmieniaj prawa dostępu

• Brak problemów z zagubionymi kluczami
• Bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu 

za pośrednictwem chmury i obsługa 
za pomocą smartfonu, tabletu lub 
komputera
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Łatwy serwis. 
Szybkie rozwiązanie

Jeśli pojawi się pytanie lub problem który wymaga rozwiązania – nie ma problemu. Dzieki 
zintegrowanemu wsparciu masz dostęp do infolinii swojego partera exivo, który może zdalnie 
pomóc przez centralną platformę exivo. exivo pozwala Twojemu partnerowi z wyprzedzeniem 
informować o nadchodzących problemach serwisowych, takich jak wymiana baterii.

Korzyści
• Łatwe zgłoszenia serwisowe do partnera 

za pośrednictwem platformy exivo
• Prosta komunikacja z Twoim partnerem 

exivo za pośrednictwem zintegrowanego 
kanału komunikacji

• Automatyczne prewencyjne komunikaty 
o stanie systemu

• Bezpośredni dostęp do komunikatów 
o niewłaściwym działaniu systemu

• Możliwość zdalnego rozwiązywania 
problemów
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Łatwe opłacanie usług. 
Pełna przejrzystość

Ty decydujesz dokładnie, czego potrzebujesz. I tylko za to płacisz – nie mniej, nie więcej. 
Twoje koszty stałe pozostają takie same. Dzięki temu możesz cieszyć się pełną przejrzystością 
i kontrolą kosztów.

Korzyści
• Niska inwestycja początkowa, a zatem 

pełna jasność budżetowania
• Przewidywalne koszty ze względu 

na regularne miesięczne opłaty

• Uczciwa struktura kosztów, ponieważ 
płacisz tylko za to czego potrzebujesz
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Łatwe rozszerzenie. 
Kompleksowe bezpieczeństwo

Nowe wymagania bezpieczeństwa, nowe drzwi czy ekspansja firmy? Nie ma problemu.
exivo można dowolnie dostosowywać i rozszerzać, nie tylko o elektromechanikę i elektroniczne 
elementy zamykające, ale także o zamki mechaniczne, jeśli jest to wykonalne. Te zamki i klucze 
są również zarządzane w bardzo prosty sposób za pośrednictwem platformy exivo.

Korzyści
• Łatwa rozbudowa i regulacja – system 

rośnie wraz z Twoją organizacją
• Modernizacje dla wszystkich drzwi i wejść
• Zintegrowane zarządzanie kluczami 

i zamkami mechanicznymi

• Zintegrowane zarządzanie kluczami, 
kartami, brelokami do kluczy i innymi 
mediami dostępu, takie jak telefony 
komórkowe

• exivo radzi sobie nawet z mechaniką 
systemów zamknięć innych dostawców.
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Łatwa aktualizacja 
Zautomatyzowana i bezpieczna

Na miejscu nie jest wymagany żaden serwer, żaden dodatkowy komputer ani żadne 
inne oprogramowanie. Wszystko działa na centralnej platformie exivo. To gwarancja, 
że zawsze będziesz korzystać ze wszystkich nowych funkcji i aktualizacji. Wszelkie pakiety 
bezpieczeństwa są zawsze aktualizowane automatycznie.

Korzyści
• Łatwe rozszerzenie funkcji dzięki 

nieustannemu rozwojowi platformy exivo
• Natychmiastowa dostępność aktualizacji
• Maksymalne bezpieczeństwo serwerów
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exivo

exivo
Przegląd wszystkich elementów 
oraz korzyści

Zarządzaj i kontroluj gdziekolwiek jesteś poprzez 
bezpieczny dostęp online (PC, laptop, tablet lub smartfon)

Twoja kontrola dostępu exivo

• korzystaj z aplikacji exivo
• dostosuj aplikację exivo do swoich potrzeb 

lub
• zintegruj ją w pełni z Twoją firmą 

(Interfejs API)

Elektroniczne i bezprzewodowe komponenty 
(elektroniczne zamki i wkładki)

Media dostępowe 
(breloki, karty zbliżeniowe, smartfony, klucze mechaniczne 
oraz wyposażone w RFID)

Planowanie, instalacja i opcjonalnie
pełna obsługa serwisowa przez Twojego 
partnera exivo
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exivo
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Jakie korzyści przynosi exivo 
korzyści dla Twojej firmy:

• System dostępu bez dodatkowego oprogramowania 
lub serwerów

• Łatwa, intuicyjna obsługa
• Pełne wsparcie i obsługa przez Twojego partnera 

exivo
• System zawsze aktualny pod względem funkcji 

i bezpieczeństwa bez wysiłku z Twojej strony
• Ty decydujesz, czy chcesz, aby Twój partner 

exivo dbał o zmiany w systemie czy chcesz robić 
to samodzielnie

• Bezpieczeństwo i przejrzystość kosztów
• Koszty stałe, bez przykrych niespodzianek

Jak twoi pracownicy i klienci mogą 
skorzystać z zalet exivo:

• Przyjazna dla użytkownika obsługa
• Swobodny wybór mediów, w tym smartfonów
• Brak problemów z zagubionymi kluczami
• Prawa dostępu można zmienić w krótkim czasie, 

np. gdy ktoś musi wejść do lokalu po godzinach pracy 
lub w przypadku pracowników tymczasowych, gości 
itp. którzy wymagają autoryzowanego dostępu

Oparte na rozwiązaniu 
“w chmurze”

Czytniki przewodowe

Kontrolery przejść oraz bramki 
bezprzewodowe
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150 15,000
130

years of experience

More than 

employees

ISO 9001
Certificate

countries

Door Hardware
Entrance Systems
Electronic Access & Data
Interior Glass Systems
Mechanical Key Systems

Lodging Systems
Safe Locks
Key Systems
Movable Walls
Services

+

Our Offering

Our Focused Industries

Our Values

Our Company

Residential RailProduction 
Facilities

Hospitality EducationMulti-Family-
Housing

Retail Utilities / 
Telecoms

OfficesAirports HealthcareFinancial Industries

Government

Customer first
We always focus what we
do on the needs of our
customers, partners and
users.

Curiosity
We constantly scout for
trends as the inspiration 
for future-focused 
solutions.

Performance
We go the extra mile to
ensure customer satis-
faction and set the bar
high in terms of security,
quality and reliability.

Courage
We are committed to
continuously developing
solutions that generate
genuine added value for
our customers and users.

Trust
Our core corporate value is
at the heart of everything
we do, so customers can
rest assured that they are
in good hands.

Sustainability Report
GRI Standards

2,000
patents

More than

stock-listed at
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Consulting
Planning
Realisation
Operation
Maintenance

We call it trusted access

We make access in life smart and secure

Trzy kroki
do Twojej kontroli dostępu

1

2

3

Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami
Więcej informacji o exivo można znaleźć na stronie dormakaba.com/exivo.
Oczywiście możesz po prostu wysłać nam e-mail na adres:
sales.ead@dormakaba.com
Jeśli powiesz nam, gdzie jesteś, możemy znaleźć odpowiedniego partnera exivo
blisko Ciebie.

Twój partner exivo skonsultuje wymagania
Najbliższy partner exivo skontaktuje się z Tobą, aby umówić się na spotkanie
w celu wstępnego planowania platformy exivo. Wyślemy Ci wtedy osobisty 
szczegółowy plan inwestycji. Planujesz wszystko według swoich potrzeb, możesz 
skorzystać z pomocy partera exivo.

Dostawa i instalacja
Twój partner exivo zajmie się dostawą i instalacją systemu. Nie musisz nic robić. 
Jak tylko złożysz zamówienie możesz uzyskać już dostęp do systemu.
Możesz spać spokojnie, wiedząc, że jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia, 
dormakaba i Twój partner exivo jesteśmy do Twoich usług.

mailto: sales.ead@dormakaba.com
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150 15,000
130

lat doświadczeń

Ponad

pracowników

ISO 9001
Certyfikat

krajów

Systemy okuć do szkła
Systemy wejść
Kontrola dostępu i dane elektroniczne 
Systemy okuć do szkła

Mechaniczne systemu klucza
Systemy zamków hotelowych
Ściany mobilne
Serwis

+

Nasza oferta

Działamy w branżach:

Nasze wartości

Nasza firma

Prywatne 
mieszkania

TransportPrzemysł
i produkcja

Hotele EdukacjaBudynki
wielorodzinne

Obiekty
handlowe

Telekomunikacja

BiuraLotniska Służba zdrowiaPrzemysł finansowy

Administracja 
rządowa

Najważniejszy
jest klient

Ciekawość Wyniki Odwaga Zaufanie

Raport 
zrównoważonego
rozwoju wg
standardów GRI

2,000
patentów

Ponad

spółka notowana na giełdzie
SX Swiss Exchange (DOKA)

Konsultowanie
Planowanie
Realizacja
Użytkowanie
Konserwacja

Nazywamy to zaufanym dostępem

Zapewniamy inteligentny i bezpieczny dostęp

To, co robimy, zawsze 
koncentruje się na potrzebach 
naszych klientów, partnerów
i użytkowników.

Nasze ciągłe poszukiwanie jest 
podstawą do opracowywania 
przyszłościowych rozwiązań

Dokładamy wszelkich starań, 
aby zapewnić Ci satysfakcję
i ustanowić wysokie standardy 
w zakresie bezpieczeństwa, 
jakości i niezawodności.

Jesteśmy zaangażowani
w ciągłe opracowywanie 
rozwiązań, które generują 
prawdziwą wartość dodaną
dla naszych interesariuszy.

Zaufanie jest naszą kluczową 
wartością korporacyjną, więc 
możesz mieć pewność, że jesteś 
w dobrych rękach.
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Technika
drzwiowa

Systemy
wejść

Kontrola dostępu 
i dane elektroniczne

Systemy okuć 
do szkła

Mechaniczne 
systemy klucza

Zamki sejfowe

Systemy zamków 
hotelowych 

Serwis

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05‒520 Konstancin-Jeziorna
Polska
www.dormakaba.pl 
T: +48 22 736 59 00
dormakaba.pl@dormakaba.com

Partner autoryzowany


