
pilvipohjainen pääsynhallinta

dormakaba exivo®  
Tarjoaa laajan valikoiman toimintoja

exivo – tiloihin pääsyn älykäs ratkaisu  

exivo on pilvipohjainen kulunvalvinta- 

ratkaisu, joka integroi älykkäät, itsenäisesti 

toimivat ovilukot, avainpesät ja kulkulukijat. 

Et tarvitse lisäpalvelimia tai ohjelmistoja. 

Kulunhallintaa voidaan suorittaa helposti 

verkossa mistä tahansa – erilliset 

asennukset tai ylläpitotyöt eivät ole 

tarpeellisia. 

Kulunhallinta, jossa on kattavat toiminnot

Ohjelmisto on intuitiivinen käyttää, ja se 

tarjoaa useita työnkulkuasi helpottavia 

toimintoja. Kulunhallinnan lisäksi voit 

esimerkiksi: antaa vieraille kulkuluvan 

omalla älypuhelimellaan, avata ovia etänä 

hätätilanteissa, suunnitella ja asentaa 

ovikomponenttien päivityksiä 

tietokoneeltasi, käyttää valinnaisesti 

saatavilla olevaa API-rajapintaa 

integroidaksesi ratkaisun järjestelmääsi 

esimerkiksi digitaalisia varauksia varten.

 

API – täydellinen integraatio yhtiösi 

käyttökohteisiin 

API-käyttöjärjestelmämme avulla 

käyttäjähallinta voidaan integroida 

täydellisesti järjestelmääsi, jos haluat 

automatisoida prosesseja, kuten vieraiden, 

vierailijoiden tai työntekijöiden hallintaa. 

Se tekee liiketoimintamallistanne 

resurssiystävällisemmän ja vähemmän 

aikaa vievän, sillä se poistaa tarpeen 

paikan päällä tapahtuvalle avainten 

hallinnalle. Kaikille käyttäjille annetaan 

tarvittaessa pääsy tiloihin oikeaan aikaan 

oikeassa paikassa, myös vuorokauden 

ympäri.

Hyödyt lyhyesti

• Kulunvalvontajärjestelmä ilman 
lisäohjelmistoja tai palvelimia

• Alhaisemmat kustannukset koko 
käyttöiän ajan 

• Välittömästi saatavilla olevat 
päivitykset

• Sähköisten ovikomponenttien laaja 
valikoima lähes jokaiseen kohteeseen

Suorituskykyiset toiminnot

• Kadonneiden RFID-korttien tai -avainten 
helppo poistaminen

• Mobile Access – älypuhelin 
kulkutunnisteena

• Kulkuoikeuksien mukautusta sovelle-
taan järjestelmään välittömästi ja syn-
kronoidaan ovien kanssa

• Joustavan ja selkeästi jäsennetyn 
kulunvalvontahallinnan aikaprofiilit

• Helppo hallinta erilaisille henkilöryh-
mille, kuten työntekijöille, palveluntar-
joajille tai vieraille

• API – käyttöjärjestelmän saumaton 
integraatio varaus- tai 
hallintajärjestelmääsi

• Eri käyttäjät voivat halllita pääovia

• Etäavaus hätätilanteissa

Factsheet 1



Persons & Access

Tässä voit hallita käyttäjiesi tietoja ja kulkutunnisteita. Voit 

mukauttaa erilaisia asetustyyppejä, kuten vierailijatoimintoa, 

käyttäjän tunnistetta, henkilöitä ja kulkukäytäntöjä sekä historiaa. 

• Kattavat suodatusvalinnat henkilöryhmille

• Kulkukäytäntö kaikille oville

• Hallintaprosessien historia

• Määrittelyt ja oikeudet kulkutunnisteille, kuten kortit, 

älyavaimet ja RFID avaimenperät sekä digitaaliset avaimet

• Vierailijat voivat avata ovia joko verkkokirjautumisen tai äly-

puhelimen Mobile Access -sovelluksen kautta. Kutsu  

lähetetään sähköisesti sähköpostitse, tekstiviestitse tai dor-

makaba Mobile Access -sovelluksen digitaalisella avaimella 

• Vierailijatoiminto: vierailijoiden kulkuoikeudet määriteltyinä 

aikoina ja valittuihin oviin ovat voimassa välittömästi. 

Kohteet 

• Täältä löydät kattavan valikoiman toimintoja, kuten 

ovienhallinta, kulkuryhmät, aikaprofiilit ja erityispäivät. 

Pääkäyttäjät voivat tallentaa kohdekohtaisia asiakirjoja 

asiakirjapankkiin.

• Ovikomponenttien käyttötilan näyttö 

• Ovikomponenttien päivitykset saatavilla pilvipalvelun kautta

• Yleiskatsaus henkilöiden pääsyoikeuksiin jokaiselle ovelle

• Jaetut ovet: hallitse yhteiskäytössä olevia eri rakennusten ovia 

keskitetysti järjestelmästä

• Oven etäavaus on mahdollista hätätilanteissa tai jos henkilö on 

kadottanut tai unohtanut kulkutunnisteensa

• Ohjelmoitavat aikaprofiilit joko PIN koodilla tai ilman ja 

erikoispäivillä

• Valmis hälytysten hallinta ovien valvontaan

• Kulkuryhmät: Kulkuoikeudet voidaan näyttää täysin yhtiössä 

yrityksen vastuualueiden mukaisesti

Sovelluskäyttäjät

Voit hallita kukä määrittelee kulkuoikeuksia exivo järjestelmässäsi. 

Myös yrityksen ulkopuoliset käyttäjät voidaan listata tähän. 

API: integraatio hallinta- ja varausjärjestelmiin
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Kysyttävää? Odotamme viestiäsi. 
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API-rajapinta tarjoaa komentoja yllä mainittujen komennoille ja 

ylläpitoasetuksille. Se sallii integraation asiakkaidemme olemassa 

oleviin ohjelmistojärjestelmiin. Rajapinnan avulla voit helposti 

automatisoida uusia liiketoimintamalleja, kuten yhteistyö, yhteisa-

suminen, aamiaismajoitus, urheilutilojen varaus ja paljon muuta.

Hyvä tietää:

Palvelut ja tuki, kuten asennus ja huolto, on 
mahdollista ulkoistaa koulutetuille 
palveluntarjoajille ja kumppaneille.

Joustavat aikaprofiilit

Vierailijatoiminto
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