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Dørbeslag Dørautomatik

Elektronisk  
adgang og Data

Pengeskabs  
låse

Låsesystemer Service

Hotel  Systemer
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Nemt
Pålidelig
Netbaseret

MATRIX ONE  
– trygt og enkelt 
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Små og mellemstore virksomheder 
behøver adgangsløsninger, som giver 
ønsket sikkerhed og tryghed uden store 
og omfattende installationer. MATRIX 
ONE kan installeres på kort tid 
og betjenes nemt via 
browseren.

MATRIX ONE:
– adgangskontrol, som 
tilpasses dine behov 

MATRIX ONE er et elektronisk 
adgangskontrolsystem, som meget nemt 
tilpasses behovene i små og mellemstore 
virksomheder.  
Trygt og enkelt: Du får fordel af et meget 
enkelt og brugervenligt system, både når det 
gælder daglig brug og administration af 
systemet. Løsningen installeres hurtigt, og 
den moderne grænseflade betjenes på en 
intuitiv måde. 
MATRIX ONE kan installeres enten på en helt 
lokal pc eller på en server i virksomhedens 
it-struktur. Uafhængigt af hvor softwaren 
installeres, vil brugergrænsefladen anvende 
almindelig webgrænseflade og tilpasser sig 
automatisk størrelsen på browservinduet. 

Når softwaren er installeret, kan  
MATRIX ONE gøres tilgængelig fra enhver 
autoriseret enhed i dit lokale netværk, uanset 
om det er en stationær pc, en bærbar 
computer, en tablet eller en smartphone. Du 
bestemmer, hvem der kan logge sig ind på 
MATRIX ONE, både hvem der skal have 
adgang, og hvad vedkommende skal have 
adgang til af menuvalg og funktioner. 
Systemet konfigureres og igangsættes af 
leverandøren i henhold til virksomhedens 
retningslinjer og klargøres, således at alt er 
klar til brug.



3

Ofte stillede spørgsmål 
og svar
om MATRIX ONE
Hvem er MATRIX ONE egnet til? 
Systemet passer perfekt til små og mellemstore 
virksomheder. For eksempel:
• værksteder
• håndværksvirksomheder
• kontorlokaler
• servicevirksomheder
• små og mellemstore produktionsvirksomheder
• skoler
• idrætshaller
• andelsboligforeninger.

Hvilke fordele har MATRIX ONE-softwaren?
• nem installation
• webbaseret grænseflade
• login via bærbare enheder
• standardoperativsystem og -database.

Hvilke fordele er der ved MATRIX ONE-systemet?
• intuitive menuer
• dansk sprog
• standard dormakaba-produktudvalg
• meget skalerbart.

Hvilke andre funktioner tilbyder MATRIX ONE?
• understøtter både online- og trådløse kortlæsere samt 

stand-alone-kortlæsere
• understøtter ONVIF for IP-kameraer
• nummerpladegenkendelse
• automatisk import fra HR-system.

Hvilke andre fordele tilbyder MATRIX ONE?
• besøgssystem med fuld oversigt over besøg i virksom-

heden
• adgangskort til besøgende/entreprenører
• mobiltelefonen kan anvendes som adgangsmedie – 

også af besøgende
• meget fleksibel håndtering af kalender, helligdage og 

bevægelige helligdage. 
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Adgangen bliver mobil 
med Mobile Access
Med Mobile Access kan du overføre adgangs-
rettigheder til en smartphone hurtigt og 
enkelt, faktisk bare i løbet af 1-2-3.  
Hvad betyder dette for dig?  
Du kan administrere alle adgangsrettigheder 
i MATRIX ONE og gøre enhver ønsket mobilte-
lefon (både iPhone og Android) til et ad-
gangsmedie.
Du overfører slet og ret adgangsrettigheden 
til smartphonen enten på forhånd eller med 
kort varsel i realtid. Mobile Access vil således 
være en meget effektiv, tids- og omkost-
ningsbesparende måde at håndtere adgan-
gen på.

Bevar overblikket over adgangshændelser, og 
administrér dem når som helst – hvem får 
adgang hvornår, hvor og i hvor lang tid.
Så nem kan digitalisering være!

Fordele
• nem at implementere
• brugervenlig
• sparer ressourcer
• aktiveres i løbet af 1-2-3.

2 31
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MATRIX ONE:
Den rigtige variant til de 
fleste behov
MATRIX ONE fås i tre forskellige varianter (S, E, O) for at imødekomme netop dine individuelle behov.  
Der er to opsætninger: 
én for MATRIX ONE S
én for MATRIX ONE E og MATRIX ONE O
Disse valgmuligheder giver en nem implementering og gør, at dit system nemt kan skaleres efter behov. Du kan 
dermed nemt udvide MATRIX ONE og opgradere til den næste variant. 

Design dit adgangskontrolsystem helt efter dine egne ønsker:
• Adgangsfunktioner: profiler, kalenderprofiler, individuelle tilladelser, rumzoner (mulig i MATRIX E og O).
• Vælg frit efter dit behov: Kablede onlinekortlæsere, trådløse kortlæsere, stand-alone-kortlæsere, RFID-me-

die (kort/brik), Mobile Access, nummerpladegenkendelse.  

Varianter

Omfang MATRIX ONE S MATRIX ONE E MATRIX ONE O

Antal personer i databasen 100 4.000.001 4.000.001

Antal døre (online)/(trådløs eller stand-alone) 100 i alt* 100 online/
ubegrænset

100 online/
ubegrænset

Adgang via låseplanskoncept ● ● ●

Adgangsprofiler og individuelle rettigheder - ● ●

Nummerpladegenkendelse (Nedap) - ● ●

Mobile Access ● ● ●

IP-kamera via ONVIF - - ●

Grænseflade for indbrudsalarm - - ●

Besøgssystem - - ●

Dørovervågning - - ●

Oversigt over varianterne

* onlinekortlæser kun som opdateringslæser uden adgangsrettigheder. 
   Det er kun trådløse læsere og stand-alone-læsere, som kan anvendes med adgangsrettigheder.
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Struktureret kabling Trådløst via ZigBee Stand-alone og Access on Card

MATRIX ONE
SmartphoneStationær pc TabletBærbar

Den sikre løsning
MATRIX ONE installeres på en lokal pc eller på en server 
i virksomhedens netværk.  Det betyder, at du har fuld 
kontrol over din adgangskontrol.  
Systemet er i overensstemmelse med de seneste 
standarder for adgangskontrol med kryptering og 
beskyttelse mod hacking og manipulation.

Struktureret kabling:
Dørcentralerne er tilkoblet adgangskontrolsystemet via 
Ethernet. Al administration og hændelser 
kommunikeres i realtid via struktureret kabling.

Trådløst netværk:
Alle trådløse kortlæsere vil kommunikere via ZigBee, 
som er en branchestandard akkurat som Wi-Fi.  
Vores kortlæsere benytter ikke Wi-Fi, da dette netværk 
ofte er belastet med andre enheder. Alle trådløse 
kortlæsere administreres og kommunikerer i realtid.

Stand-alone med whitelist:
Alle kortlæsere i MATRIX ONE vil have lokal database, 
dvs., at alle nødvendige data bliver lagret enten direkte i 
kortlæseren eller i den nærmeste kontrolenhed. Dette 
sikrer fuld drift af dit adgangskontrolsystem, selv om 
der skulle opstå problemer med server eller netværk.

Mekatronisk 
cylinder

Mekatronisk 
cylinder

Skabslås

Trådløs baseenhed Dørcontroller

Dørcontroller

Digitalcylinder
Digitalcylinder

Kortlæsere på væg

Centralenhed

c-lever-kortlæsere på dørbladetc-lever-kortlæsere på dørbladet
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Den enkle løsning
MATRIX ONE dækker de vigtigste behov til små og mellemstore virksomheder. 
Systemet kan bruges som det er, uden kostbare tilpasninger. 
Nem installation, intuitive funktioner, brugervenlige skærmbilleder og alle menuer 
og tekster på dansk gør, at MATRIX ONE er én af de allermest brugervenlige 
løsninger på markedet.

Access on Card:
Kortlæsere af typen stand-alone er ikke kablede, og 
kommunikationen mellem adgangssystemet og 
korlæseren etableres via RFID-kortet.  
Adgangsrettighederne indlæses på RFID-kortet, når 
kortet holdes hen til en onlinekortlæser, som er 
programmeret til at skrive og læse Access on Card.  
En stand-alone-kortlæsers batteristatus indlæses i 
systemet via RFID-kortet og rapporteres i systemet 
som almindelige hændelser og alarmer.

Mobile Access:
Mobile Access kan anvendes til alle BLE-aktiverede 
kortlæsere, uanset om det er en onlinekortlæser, en 
trådløs kortlæser eller en stand-alone-kortlæser. Alle 
adgangsrettigheder administreres centralt i MATRIX 
ONE, og smartphonen anvendes som adgangsmedie. 
Adgangsrettigheder, som er lagret på en smartphone, 
kan ikke kopieres eller overføres til en anden 
smartphone, men forbliver en unik enhed med de 
højeste krav til sikkerhed.
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Den netbaserede løsning

MATRIX ONE betjenes via en moderne og intuitiv browsergrænseflade på flere sprog. Vælger du at 
installere softwaren på serveren i dit interne netværk, kan du gøre MATRIX ONE tilgængelig via din 
sædvanlige browser og dermed få nem adgang til softwaren, uanset om du anvender en statio-
nær pc, en bærbar computer, en tablet eller en smartphone. Skærmbillederne er responsive og 
tilpasses automatisk til størrelsen på browservinduet på den enhed, du benytter på det pågæl-
dende tidspunkt.
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Komponenter
MATRIX ONE tilbyder et bredt udvalg af forskellige kortlæsere og 
komponenter.

Kompaktlæser
Kompaktlæserne kan anvendes fritstående 
eller tilkoblet en centralenhed, hvis man øn-
sker højere sikkerhed. Læserne er særligt eg-
nede til brug i en sikker zone og er en om-
kostningseffektiv løsning kombineret med 
f.eks. dørautomatik.

Dørcontroller 
Dørcontrolleren har den fordel, at kortlæseren 
og dørcontrolleren er adskilt. Den egner sig til 
installation i et sikkert område til kontrol af 
dørmiljøet.

c-lever compact
Dørlæseren c-lever compact er en fleksibel 
elektronisk løsning, som erstatter det 
mekaniske dørgreb og er fuldstændigt 
uafhængig af cylinderen. Det betyder, at du i 
de fleste tilfælde ikke behøver at udskifte 
den eksisterende lås.

Trådløs baseenhed  90 40
Den trådløse baseenhed er bindeleddet 
mellem dørlæseren og Matrix One. Den 
trådløse baseenhed bidrager med at give/
tilbagetrække rettigheder med det samme.

Kortlæsere
Kortlæseren er adskilt fra dørcontrolleren og 
placeres ved døren. Kortlæserne er fremstillet 
i forskellige design, så de passer ind i 
dørmiljøet. Kommunikationen mellem 
kortlæseren og dørcontrolleren er krypteret 
og holder et højt sikkerhedsniveau.

Centralenheden Access Manager 92 00
Access Manager 92 00 er en kraftfuld 
centralenhed, som administrerer og styrer op 
til to døre, som er direkte tilkoblet 
centralenheden. Derudover kan man tilknytte 
dørcontrollere eller kompaktlæsere alt efter 
systemløsningen. Overvågning og alarmer 
anvender interne ind- og udgange.

Skabslås
Den elektroniske skabslås er beregnet til 
garderobeskabe, dokumentarkiver eller andre 
møbler for at øge sikkerheden – enkelt og 
bekvemt uden brug af nøgler.

Digitalcylinder
Den digitale cylinder er meget nem at 
installere og passer til alle SIS-låsekasser og 
kan også bestilles til DIN-låsekasser. Enkel og 
funktionel.

c-lever pro
Dørlæseren c-lever pro leveres i topkvalitet 
og overholder de højeste krav til robusthed, 
vejrbestandighed og sikkerhed. Den er også 
godkendt til brug i brand- og flugtveje med 
tilbageflugt. 

Centralenheden Access Manager 92 30
Access Manager 92 30 er beregnet til et 
dørmiljø. To registreringsenheder kan tilkobles 
direkte. Dens diskrete udformning gør, at den 
passer ind i ethvert miljø.

Mekatronisk cylinder
Den mekatroniske cylinder kombinerer 
mekanisk nøgle med elektronisk 
adgangskontrol. Verificering af rettigheder 
sker i cylinderens e-center. Hvis du har 
adgang, vil du da have mulighed for at låse 
døren op med nøglen.
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TMS-sikkerhedssystem til flugtvej

Dørlukker med glideskinne

Andre  
løsninger fra 
dormakaba.

Integrerede løsninger for 
omfattende sikkerhed

Udover MATRIX ONE leverer dormakaba også 
en række forskellige adgangsløsninger, 
personspærringer og sikkerhedssluser til at 
øge sikkerheden. Således får man et bedre 
personflow og en mere effektiv organisation. 

Adgangssystemer som f.eks. svingdøre, 
skydedøre, sikkerhed til flugtveje, 
personspærring, sikkerhedssluser eller 
dørlåsteknologi fås også som en del af 
dormakabas brede og unikke 
produktsortiment.

1

Vi gør adgangskontrol og personflow 
sikkert og intelligent

Rådgivning

Planlægning

Gennemførelse

Drift

Vedligeholdelse

+

Vores fokusområderVores produkter

Dørlukkere, låse og beslag
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Offentlige 
bygninger



1

Vi gør adgangskontrol og personflow 
sikkert og intelligent

Rådgivning

Planlægning

Gennemførelse

Drift

Vedligeholdelse

+

Vores fokusområderVores produkter

Dørlukkere, låse og beslag

Personspærrer og sluser

Elektronisk adgang og 
data

Mekaniske låsesystemer

Hotel Systemer

Sikre låse

Låsesystemer 

Flytbare vægge

Services

Private huse 
og parcelhuse

Jernbaner

Industriområder

HotellerSkoler

Boligejendomme

Butikker

Utility / Telecom

KontorerLufthavne

Sygehuse, 
daginstitutioner

Bank og 
værdihåndtering

Offentlige 
bygninger


