
Efficiënte beveiliging & beheer 
van automatische toegangen

Wie heeft waar en wanneer 
toegang?
Moderne toegangscontrole-
systemen bepalen wie waar 
binnen mag.  Hierbij dient men 
rekening te houden met de  
verschillende eisen op het vlak 
van veiligheid en organisatie. 

Met behulp van het elektroni-
sche toegangscontrole beslag 
kunt u de toegangsrechten in 
real-time, veilig en eenvoudig 
toestaan of ontzeggen.   

De software, deurtechnieken  
en systeemcomponenten van 
dormakaba zijn op elkaar  
afgestemd en functioneren  
probleemloos samen. 

Met de modulair ontworpen 
producten kunnen individuele 
toegangsoplossingen worden 
verwezenlijkt en gemakkelijk 
aan gewijzigde eisen worden 
aangepast.

2 dormakaba oplossingen en 
hun grootste voordelen: 
 
evolo smart
• Eenvoudig toegangsrechten wijzigen 

via de gratis evolo smart beheerders- 
en gebruikers-App 

• Toegang via de Smartphone (digitale 
sleutel) of toegangsbadge 

• Een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk 
Offline toegangscontrole systeem 
met zeer hoogwaardige beveiliging 

exivo
• Toegangsrechten real-time toevoegen 

en wijzigen via de Cloud 
 

• Veilig en eenvoudig beheren en ope-
nen van deuren vanop afstand 

• Toegang via smartphone, badge, 
sleutelhanger of combinatie van deze 
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Basispakket 
Toegangscontrole voor één fysieke toegang:

Uitbreidingsmogelijkheden 
• Bijkomende wandlezers voor meerdere deuren

Wandlezer - BLE

Deurcontroller

Programmeer- 
kaart

10 digitale  
sleutels

Installatie

Toegangscontrole oplossing voor een onbeperkt aantal  
deuren en tot 50 gebruikers.  U hebt geen extra hardware 
nodig om de deurvergrendelingscomponenten te program-
meren of de toegangsrechten te wijzigen of te verwijderen. 
U kunt dit snel en eenvoudig met uw smartphone.

Toegangscontrole met uitgebreidere mogelijkheden, 
waarbij toegangsrechten eenvoudig en in real-time 
gewijzigd kunnen worden, van eender waar ter wereld.  
Het systeem wordt aangepast aan uw individuele 
behoeften en is altijd uitbreidbaar.

Basispakket 
Toegangscontrole voor één fysieke toegang:

Uitbreidingsmogelijkheden 
• Bijkomende wandlezers voor meerdere deuren 

Wandlezer - BLE

Deurcontroller

10 badges of 
digitale sleutels

Installatie

exivo 
Web-platform

Cloud
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Toegangscontrole oplossingen die perfect bij uw  
bedrijf, uw automatische deuren en fysieke barrières passen

2 doordachte oplossingen / 2 pakketten: 
evolo smart (App) exivo (Cloud)
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T. + 32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
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De voordelen, voor u als gebruiker:
• Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding en betrouwbaarheid

• Professionele begeleiding tijdens de installatie en ingebruikname

• Gespreide investering, door makkelijke uitbreidbaarheid van het aantal deuren & gebruikers

• Perfecte compatibiliteit van de dormakaba producten onderling, bijv. toegangscontrole in combinatie 
met automatische deur of fysieke barrière

• Onze toegangscontrole oplossingen voldoen aan de GDPR-voorschriften

• Installatie door een specialist

Wenst u meer informatie of ondersteuning bij de uitwerking van uw 
project?   Neem dan contact met ons op:

Scan de qr-code voor meer informatie 
omtrent onze toegangscontrole oplossingen.


