
• Bezoekers toegang verlenen met hun eigen smartphone;
• Deuren vanop afstand openen, bijv. in noodgevallen;
• Updates van deurcomponenten op de pc plannen en uitvoeren;
• De optioneel beschikbare API gebruiken om in uw eigen systeem 

te integreren en bijvoorbeeld uw boekingen te digitaliseren.

API - volledige integratie in uw bedrijfstoepassing 
Als u uw processen wilt automatiseren, zoals het beheer van bezoekers, 
gasten of werknemers, kan onze API worden gebruikt om het gebruikers-
beheer volledig in uw systeem te integreren.  
Dit bespaart middelen en tijd voor uw bedrijfsmodel, aangezien er geen 
sleutels ter plaatse moeten worden overhandigd: alle gebruikers krijgen 
op het exacte tijdstip en op de exacte plaats toegang, indien nodig zelfs 
24u./24 en 7d./7.

dormakaba exivo® 
Toegangscontrole met veelzijdige 
functies

exivo - een slimme oplossing voor uw toegang

exivo is een cloud-gebaseerde toegangsoplossing voor de koppeling van 
onze smart autonoom bediende deursloten, cilinders en toegangslezers. 
U hebt geen extra server of extra software nodig. Toegangsbeheer kan 
gemakkelijk van overal online worden uitgevoerd. Een afzonderlijke 
installatie en onderhoud zijn dus niet noodzakelijk. 

Toegangsbeheer met uitgebreide functies

De intuïtief ontworpen software biedt diverse functies die uw 
werkprocessen vereenvoudigen. Naast het normale toegangsbeheer kunt 
u bijvoorbeeld ook:

Voordelen:

exivo - de pluspunten
• Toegangssysteem zonder extra 

software of server
• Lagere kosten over de gehele 

levensduur
• Onmiddellijke beschikbaarheid van 

updates
• Grote keuze aan elektronische 

deurcomponenten, voor vrijwel 
elke deursituatie

Krachtige functies
• Gemakkelijke verwijdering van

verloren RFID-kaarten of sleutels
• Mobile Access - gebruik van de

smartphone als toegangsmedium
• Onmiddellijke aanpassing van de

toegangsrechten in het systeem en
op de deuren gesynchroniseerd

• Tijdprofielen voor een flexibel en
overzichtelijk toegangsbeheer

• Eenvoudig beheer van verschillen-
de personengroepen, zoals mede-
werkers, dienstverleners of gasten

• API - de interface biedt naadloze
integratie in uw eigen boekings- of
beheersysteem

• Hoofddeuren kunnen door
verschillende exploitanten worden
gebruikt

• Externe opening in noodgevallen
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Personen en toegang
In dit gedeelte beheert u de gegevens van de gebruikers 
en hun toegangsmedia. U kunt hier verschillende soorten 
instellingen uitvoeren, zoals de bezoekersfunctie, de 
gebruikersmedia, personen aanpassen en toegangs-
logboeken en geschiedenis raadplegen. 
• Uitgebreide filteropties voor personengroepen
• Toegangsprotocol van alle deuren
• Geschiedenis van administratieve procedures
• Definitie en toewijzing van toegangsmedia zoals kaar-

ten, smart keys, sleutelhangers met RFID en digitale
sleutels
Bezoekers kunnen deuren openen via webaanmelding of
via Mobile Access op hun smartphone. Uitnodigingen
worden elektronisch verstuurd via e-mail, sms of via de
digitale sleutel op de dormakaba Mobile Access-app

• Bezoekersfunctie: tijd- en ruimtespecifieke toegangs-
rechten van bezoekers zijn onmiddellijk van kracht

Locatie
Hier vindt u uitgebreide functies, zoals het beheer van 
deuren, toegangsgroepen, tijdprofielen en speciale dagen. 
Een documentenopslagplaats stelt beheerders ook in 
staat om installatiegerelateerde documenten op te slaan.
• Weergave van bedrijfsstatus van randapparatuur
• Updates van deurcomponenten beschikbaar via de cloud
• Overzicht van toegangsrechten van personen per deur
• Hier kunt u centraalgemeenschappelijk gebruikte deuren 

van verschillende gebouwen of ruimtes beheren
• In noodgevallen of als personen hun toegangsmedium 

zijn verloren of vergeten, kunnen deuren op afstand 
worden geopend

• Programmeerbare tijdprofielen met of zonder extra 
pincode-invoer, evenals speciale dagen

• Voorbereide alarminterface om deuren te bewaken
• Toegangsgroepen: Toegangsrechten kunnen exact 

volgens het verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf in 
kaart worden gebracht

Goed om te weten: 
Service en ondersteuning, zoals de installatie 
en het onderhoud, mogen aan opgeleide 
dienstverleners en partners worden uit-
besteed.

Flexibele tijdprofielen

Toepassingsgebruikers
Hier kunt u precies bepalen wie de exivo-toegangen be-
heert.  Externe partners die het beheer ondersteunen, 
kunnen hier ook worden ingesteld. 

Hebt u vragen?  Wij adviseren u graag en kijken uit naar uw komst.
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Bezoekersfunctie

API: integratie in beheers- en boekingssystemen
De API-interface biedt opdrachten voor de boven-
staande management- en beheerinstellingen. Het maakt 
de integratie in bestaande softwaresystemen van onze 
klanten mogelijk. Met deze interface kunt u gemakkelijk 
nieuwe bedrijfsmodellen automatiseren, zoals 
coworking, co-living, bed & breakfast, reservering van 
sportvelden en nog veel meer. 




