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Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä kautta koko 
arvoketjumme taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vastuidemme 
mukaisesti nykyiset ja tulevat sukupolvet huomioiden. Kestävä kehitys 
tuotteen tasolla on tärkeä, tulevaisuussuuntautunut lähestymistapa 
rakentamisen alalla. Tarjotakseen laadukkaita tietoja tuotteen 
ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren ajalta, dormakaba julkaisee 
ilmoituksia tuotteiden ympäristövaikutuksista  (Environmental Product 
Declarations, EDP) jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen elinkaaren 
arviointiin.

Vieraile sivustollamme: 

www.dormakaba.fi

Ovensulkijat, lukot ja 
helat

Oviautomatiikka 
henkilöportit

Elektroninen  
kulunvalvonta  ja data

kassakaappien  
lukitusjärjestelmät

Lukitusjärjestelmät Huolto

Lodging  Systems

dormakaba Suomi Oy
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi



Elektroniset  
kulkuoikeudet ja 
tiedot

Mobile Access 
Käyttö älypuhelimella
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Nopea, joustava, turvallinen 
Mobile access tarjoaa
monia mahdollisuuksia

Nopea
Henkilökohtaisia avainten 
luovutuksia ei tarvita – käyttäjät 
saavat digitaalisen avaimen 
välittömästi älypuhelimeensa ja
avaavat oven sovelluksen avulla.

Joustava
Lähetä digitaalisia avaimia
matkapuhelinverkossa, ja myönnä 
joustavasti kulkuoikeuksia: kenelle, 
mihin ja kuinka pitkäksi ajaksi.

Turvallinen
Lähetys on täysin salattu. Myös 
kulkuoikeusdata on salattu, joten 
älypuhelin ei voi hyödyntää sitä.

Aikaa säästävä ja kustannustehokas
Älykkäät digitaaliset prosessit
säästävät aikaa ja rahaa sekä
mahdollistavat uusien
liiketoimintamallien kehittämisen.

dormakaban 
Mobile Access 
avaa ovia 
käyttäjällesi –
mutta vain, kun
sinä annat luvan.

Jos arvostat älykkäitä kulunvalvontaratkaisuja, Mobile 
Access on sinulle sopiva ratkaisu. Olipa kyseessä 
henkilökohtainen tai yrityssovellus, kiinteistö tai pieni, 
keskisuuri tai suuryritys – lähettämällä käyttöoikeudet 
sähköisesti käyttäjien älypuhelimiin voitat aikaa, vapautta ja 
joustavuutta.
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Ole avoin uusille
mahdollisuuksille
Mobile Accessin avulla
Mobile Access yksinkertaistaa kulunvalvonnan hallintaa: lähetä digitaalisia
avaimia käyttäjille vain muutamalla klikkauksella. Käyttäjät lataavat
dormakaba mobile access -sovelluksen ja avaavat elektronisia ovien lukkoja 
kätevästi älypuhelimillaan.

Mobile Accessin avulla työntekijät 
voivat käyttää älypuhelintaan 
avaimena mennessään 
toimistoonsa. Tai he voivat 
kotona avata oman etuovensa. 
Uusia kulkuoikeuksia voidaan 
myöntää etänä työntekijöille, 

ulkopuolisille urakoitsijoille, 
vieraille, perheenjäsenille ja 
ystäville ilman, että sinun 
tarvitsee huolehtia avainten ja
tunnisteiden palauttamisesta tai 
katoamisesta. 

Töissä vai kotona? 
Pääasia: se on älykäs!
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Kulkuoikeuksien lähettäminen etukäteen
Odotatko vierailijoita 
aukioloaikojen ulkopuolella? Tai 
onko alihankkijan työskenneltävä 
yöllä? Voit lähettää heille 
väliaikaiset kulkuoikeudet 
etukäteen – useisiin 

toimipisteisiin, helposti
muutettavina. Elektroniset
ovilukot on integroitu älykkäästi
kulunvalvontaratkaisuihin, ja
tarvitsemasi tiedot ovat aivan
kätesi ulottuvilla.

Kulkuoikeus työntekijöille
Mobile Accessin avulla
työntekijäsi voivat käyttää
älypuhelintaan avaimena
työpaikalleen. Voit myös helposti
myöntää kulkuoikeuksia eri 
toimipisteisiin.

Esimerkiksi toisesta toimistosta
vieraileva projektipäällikkö saa
etukäteen matkapuhelimeensa
kaikki vierailua varten 
tarvitsemansa käyttöoikeudet. 

TapGo suurille yrityksille
TapGo-teknologian ansiosta dormakaba 
-mobiilisovellus tarvitsee käynnistää vain 
kerran rakennuksen sisällä. Sen jälkeen se 
toimii taustalla ja kaikki ovet, portit ja puomit 
avautuvat kätevästi.

Reagoi nopeasti ja joustavasti
Pystyt reagoimaan nopeasti
odottamattomiin 
sairauspoissaoloihin, sijaisuuksiin 
tai jos jonkun on päästävä 
kiireellisesti toimistoon. Mobile 
Accessilla lähetät digitaaliset 
avaimet suoraan kulkuoikeuden 

tarvitsevan henkilön 
älypuhelimeen. Mobile access 
voidaan myös yhdistää 
saumattomasti ajan 
tallennukseen 
kumppanisovelluksien 
rajapintojen ansiosta.

Yksinkertaista käyttöä, paranna tehokkuutta
Mobile Access tekee elämästä 
helpompaa. Valitse pilvipohjainen 
ratkaisumme, niin voit integroida 
oman varausjärjestelmäsi: 
vuokrata asuntoja, urheilukenttiä, 
tiloja tai huoneita – ilman, että 
sinun tarvitsee olla paikan päällä 
varauksen alkaessa.

Kiinteistönhoitajat ovat usein
kiireisiä vaihtuvien vuokralaisten, 
kadonneiden avainten tai 
ulkopuolisten palveluntarjoajien 
takia. Mobile Accessin avulla he 
voivat työskennellä 
tehokkaammin, koska heidän ei 
enää tarvitse olla paikalla 
avatakseen ovia ja 
luovuttaakseen avaimia.
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Kulunvalvontaratkaisu
• Myönnä tai peruuta 

kulkuoikeuksia, määrittele 
aikaprofiileja ja paljon muuta  

 

02

Turvallinen alusta datan jakelulle
• Suojattu tiedonsiirto
• Siirrä kulkuoikeuksia 

älypuhelimeen

03

Kulkutunniste
• Älypuhelin mahdollistaa kulun 

dormakaba mobile access 
-sovelluksella (iOS ja Android)

04

Kulku ovella
Bluetooth®tai NFC
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Älyavainteknologiat? 
Kannattavia aina kun
tarvitaan kulkuoikeuksia. 

Digitoi ovesi ja nauti Mobile Accessin eduista: Valitse
laajasta valikoimasta tarpeitasi vastaavat tuotteet
– elektronisista ovilukoista trendikkäisiin digitaalisiin
lukkosylintereihin ja design-palkittuihin lukijoihin sekä
työaika- ja läsnäolopäätteisiin.

Lue lisää:

dormakaba.fi


