evolo smart
Smart och modern
lösning för ditt hem

evolo smart

Få tillträde via smartphone.
Programmera enkelt via app.

Skulle du vilja utrusta din dörr med ett modernt
passersystem och hantera behörigheter via en app?
Familjen kan välja om de vill gå in med en nyckel
bricka, ett kort eller en smartphone.
Med evolo smart-appen kan du bestämma vem som
får komma in i ditt hem och när. Allt du behöver är
din telefon.
En översikt över dina fördelar
• Snabbt och bekvämt – enkel programmering
• Stort urval – tillträde via kort, bricka, nyckelchip
eller smartphone
• Flexibilitet – Radera och lägg till användarmedia
för upp till 50 användare
• Säkert – tidsbegränsat tillträde
• Översikt – du kan se vem som har gått in och ut när

Tillit är bra, att veta
är bättre: nu kan du
bestämma vem som
kan öppna dina
dörrar och när.

Välkommen hem – kliv bara på
Oavsett om du gör det för dina barn, dina grannar eller
din partner: med evolo smart-appen kan du snabbt och
lätt hantera alla behörigheter. Den hjälper dig att
skapa ordning i ditt hektiska liv, eftersom du kan hålla
alla alternativ öppna med evolo smart-appen. Utfärda
nya användarmedia i form av kort eller nyckelbrickor
och radera dem när du vill.

Du kan gå in med din smartphone
Utöver nyckelbrickor och kort kan du även använda din
smartphone som användarmedia. Du ger en telefon
behörighet genom att skaffa en digital key via evolo
smart-appen. Skicka den elektroniskt till en smartphone
där du har laddat ner den kostnadsfria dormakaba
mobile access-appen. Sedan är det bara att stiga in.

evolo smart gör din dörr smart
Vill du att vissa personer ska kunna gå in i ditt hem
ibland, men inte hela tiden? Inga problem. Med evolo
smart-appen kan du bestämma vem som kan öppna
dörren och när. Till exempel kan barnvakten eller
städfirman bara komma in en viss dag under en
specifik tid. Du kan också spåra händelserna vid dörren
och se vem som har gått in och vem som har lämnat
ditt hem och när.

Känn dig tryggare när du alltid vet vad som händer
i ditt hem
Tappat bort nyckeln? När du tappar bort din nyckel
förlorar du även känslan av trygghet. Med evolo smart
kan du få tillbaka den genom att svepa med fingret
över skärmen. Oavsett om du har tappat bort nyckeln
eller om omständigheterna har ändrats behöver du inte
byta ut alla lås. Radera bara användarmediat i evolo
smart-appen. Sedan uppdaterar du dörren och allt är
under kontroll.

Dörrkomponent

Användarmedia

Digital cylinder

c-lever compact
Programmering

Programmeringskort

c-lever pro

Smartphone för
programmering

kompaktläsare

Så fungerar det
Med den kostnadsfria evolo smart-appen kan du
bestämma vem som får komma in i ditt hem.
Om du vill ge specifika individer tidsbegränsat tillträde
kan du enkelt registrera en tidsprofil genom att trycka
på appen. Använd appen för att utfärda och radera
användarmedia och uppdatera dina dörrkompo
nenter. Statusinformation för dörren visas direkt
i din smartphone.
Och det bästa av allt: Du behöver ingen internet
uppkoppling för att göra allt detta, evolo smart
arbetar offline.

Läs mer om evolo smart för ditt
hem och hitta våra kostnadsfria
appar för nedladdning här:
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