
evolo smart  
Kulku älypuhelimella, 
ohjelmointi sovelluksella
Haluatko varustaa ovesi modernilla kulunvalvonnalla 
ja hallita kulkuoikeuksiasi sovelluksen avulla?  
Lähimmäisesi voivat valita haluavatko kulkea kortin, 
sirun vai älypuhelimen avulla.

evolo smart -sovelluksella voit määrittää, kenellä on 
pääsy kotiisi ja milloin. Tarvitset vain älypuhelimesi. 

Katsaus hyötyihisi
• Nopea ja kätevä – helppo ohjelmoida 

 älypuhelimen avulla
• Mainio valikoima – käytä kortilla, avainsirulla 

tai älypuhelimella
• Joustavuus – Poista ja lisää kulkutunnisteita  

jopa 50 käyttäjälle
• Turvallinen – Kulkuoikeus on rajoitettu ajallisesti
• Yleiskatsaus – näet, kuka tuli ja lähti, ja milloin

Luottamus on hyvä, 
tieto on parempi:
nyt voit määritellä, 
kuka voi avata 
ovesi ja milloin.
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Valtuutettu jälleenmyyjä:

dormakaba Suomi Oy
P: + 358 10-218 81 00
info.fi@dormakaba.com

www.dormakaba.fi

Lue lisää evolo smartista omaan 
kotiisi, ja hae ilmaiset 
sovelluslataukset täältä:



evolo smart  
Älykäs ja 
nykyaikainen 
kulku kotiisi 



Tervetuloa kotiin – kävele suoraan sisään
Tarvittiinpa niitä lapsillesi, naapureillesi tai kumppanillesi: 
evolo smart -sovelluksen avulla voit organisoida kaikki 
kulkuoikeudet nopeasti ja helposti. Se auttaa sinua 
organisoimaan kiireisen elämäsi, koska evolo smart 
-sovelluksen avulla voit pitää vaihtoehtosi avoimina. 
Julkaise uusia kulkutunnisteita, kuten kortteja tai 
avaimenperiä, ja poista niitä milloin haluat.

Voit astua sisään älypuhelimesi avulla
Avaimenperien ja korttien lisäksi voit myös käyttää 
älypuhelintasi kulkutunnisteena. Valtuuttaaksesi sen 
hanki vain digitaalinen avain evolo smart -sovelluksen 
avulla. Lähetä se sähköisesti älypuhelimeesi, johon olet 
ladannut ilmaisen dormakaba Mobile Access 
-sovelluksen. Sitten vain kävelet suoraan sisään.



evolo smart tekee ovestasi älykkään 
Haluatko antaa tietyille henkilöille pääsyn kotiisi – mutta 
et aina? Ei ongelmaa. evolo smart -sovelluksella voit 
määrittää, kuka voi avata ovesi ja milloin. Esimerkiksi 
lastenhoitaja tai siivooja voi tulla sisään vain tiettyinä 
päivinä ja aikoina. On hyvä tietää, että voit seurata 
ovitapahtumia, joten näet, kuka tuli ja poistui talostasi  
ja milloin.

Mielenrauhaa aina omien seiniesi sisällä
Kadotit avaimesi? Kun kadotat avaimesi, menetät 
turvallisuuden tunteen. evolo smartin avulla saat sen 
takaisin yhdellä pyyhkäisyllä. Riippumatta siitä, onko 
avain kadonnut tai olosuhteesi muuttuneet – sinun 
ei tarvitse vaihtaa kaikkia lukkoja. Poistat vain 
 kulkutunnisteen evolo smart -sovelluksessa. Sen jälkeen 
päivität oven, ja kaikki on jälleen valvonnan alla. 



Ovikomponentit

Ohjelmointi

Ohjelmointikortti

Digisylinteri

c-lever compact

c-lever pro

compact reader

älypuhelin 
ohjelmointia varten

Kulkutunnisteet

Miten se toimii

evolo smart -sovelluksella voit määrittää, kenellä on 
pääsy kotiisi.

Jos haluat antaa aikarajoitetun pääsyn tietyille 
henkilöille, niin määrittelet vain aikaprofiilin 
napauttamalla sovellusta. Käytä sovellusta 
kulkutunnisteiden julkaisuun ja poistoon sekä 
ovikomponenttien päivitykseen. 
Oven tilatiedot näytetään suoraan älypuhelimessasi.

Ja mikä parasta: Et tarvitse internet-yhteyttä tähän, 
evolo smart toimii offline-tilassa.


