
skybasert adgangskontroll

dormakaba exivo®  
Gir et bredt utvalg av funksjoner

exivo – en smart løsning for adgangen din 

exivo er en skybasert adgangsløsning som 

integrerer våre smarte, autonomt 

kontrollerte dørlåser, sylindere og 

adgangslesere. 

Du trenger ingen ekstra server eller 

programvare. Adgangsadministrasjon kan 

enkelt utføres via internett, fra hvor som 

helst – ingen separat installasjon eller 

vedlikehold er nødvendig. 

Adgangsadministrasjon med omfattende 

funksjoner

exivo er intuitiv å bruke og tilbyr forskjellige 

funksjoner som forenkler arbeidsflyten. I 

tillegg til den vanlige 

adgangsadminsistrasjonen, kan du for 

eksempel: gi besøkende adgang gjennom 

deres egen smarttelefon, fjernåpne dører 

ved et nødstilfelle, planlegge og installere 

oppdateringer av dørkomponenter, bruke 

den valgfrie tilgjengelige API-en til å 

integrere løsningen i ditt eget system og, 

for eksempel, digitalisere bestillingene.

 

API – den fullstendige integreringen inn i 

bedriftens program 

Hvis du vil automatisere prosesser som 

administrasjon av besøkende, gjest eller 

ansatt, kan API-en vår brukes til å 

fullstendig integrere bruker-

administrasjonen i systemet ditt. 

Dette gjør forretningsmodellen mer 

ressursvennlig og mindre tidkrevende, da 

den fjerner behovet nøkkellevering på 

stedet: alle brukere blir gitt adgang til det 

nøyaktige klokkeslettet og stedet de 

trenger den til, hvis nødvendig hele døgnet.

Fordelene i korte trekk

• Adgangskontrollsystemer uten ekstra 
programvare eller servere

• Lavere kostnader gjennom hele 
levetiden 

• Oppdateringer umiddelbart 
tilgjengelige

• Stor utvalg av elektroniske 
dørkomponenter for nesten alle slags 
dørløsninger

Funksjoner med høy ytelse

• Enkel sletting av tapte RFID-kort eller 
smart-nøkler

• Mobil adgang –bruk smarttelefonen 
som adgangsmedium

• Tilpasning av adgangsrettigheter 
legges umiddelbart inn i systemet og 
synkroniseres med dørene

• Tidsprofiler for fleksibel og tydelig 
strukturert administrasjon av 
adgangskontroll

• Praktisk administrasjon av forskjellige 
grupper av personer som ansatte, 
serviceleverandører eller gjester

• API – grensesnittet muliggjør sømløs 
integrering til ditt eget booking- eller 
administrasjonssystem

• Hoveddører kan brukes av forskjellige 
operatører

• fjernåpning ved nødstilfeller

Factsheet 1



Personer og adgang

I dette området administrerer du brukernes data og deres 

adgangsmedium. Her justerer du forskjellige innstillingstyper, som 

gjestefunksjonen, brukermedium, personer og adgangslogg og 

historikk. 

• Omfattende alternativer for filtrering av persongrupper

• Adgangslogg for alle dører

• Historikk over admninstrasjonsprosesser

• Definisjon og tilordning av adgangsmedium som kort, 

smartnøkler og adgangsbrikker med RFID og digitale nøkler

• Besøkende kan åpne dører enten via link eller via Mobile 

Access med smartphone; invitasjonen sendes elektronisk på 

e-post, SMS eller via den digitale nøkkelen til dormakaba Mobile 

Access-appen 

• Besøkerfunksjon: besøkendes adgangsrettigheter for spesifikke 

tider og rom aktiveres umiddelbart 

System 

Her finner du et omfattende utvalg av funksjoner som 

døradministrasjon, adgangsgrupper, tidsprofiler og spesielle 

dager En dokumentlagring gir administratorer mulighet til å lagre 

stedsspesifikke dokumenter.

• Visning av driftsstatus for perifert utstyr 

• Oppdateringer for dørkomponenter tilgjengelig via skyen

• Oversikt over personers adgangsrettigheter for hver dør

• Delte dører: administrer fellesdører for forskjellige 

bygningsdeler sentralt i systemet

• Fjernåpning av døren er mulig ved nødstilfeller, eller hvis en 

person har mistet eller glemt deres adgangsmedium

• Programmerbare tidsprofiler med eller uten PIN i tillegg til 

spesielle dager

• Forberedt alarmgrensesnitt for overvåkning av dører

• Adgangsgrupper: Autorisasjoner kan vises nøyaktig i henhold til 

ansvarsområdet i selskapet

Programbrukere

Her kan du definere hvem som kan administrere adgangsret-

tigheter i exivo. Eksterne partnere som bidrar til administrasjon 

kan også tillates eller blokkeres her. 
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Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne. 
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API: Integrasjon i administrasjons- og bestillingssystemer 

API-grensesnittet gir kommandoer for behandlings- og adminis-

trasjonsinnstillingene ovenfor. Det muliggjør integrering i kundens 

eksisterende programvaresystemer. Grensesnittet gir deg praktisk 

automasjon av nye forretningsmodeller for samarbeid, samboere, 

Bed & Breakfast, bestilling av idrettsanlegg og mye mer.

Godt å vite:
Tjenester og støtte som montering og vedlikehold 
kan utkontrakteres til kvalifiserte 
tjenesteleverandører og partnere.

Fleksible tidsprofiler
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