
exivo 
 
Het slimme & cloudgebaseerde toegangscontrolesysteem dat aan uw  
individuele wensen voldoet.
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Het exivo concept

Alle toegangsrechten kunnen altijd en overal 
worden toegekend of ingetrokken. U kunt de 
toegang eenvoudig en efficiënt beheren, 
zonder dat u tijd hoeft te besteden aan het 
installeren en onderhouden van infra-
structuur. Geen internet? Geen probleem, 
want de laatste gegevens worden opge-
slagen in het deurbeslag en gateways, zodat 
uw gebruikers toch binnen kunnen komen.

U kunt de toegangsrechten op elk moment 
wijzigen en toewijzen. Ook als u uw laptop 
niet bij de hand hebt, is dat geen probleem. 
U kunt ook de exivo app op uw mobiele 
telefoon of tablet gebruiken om de toegang 
tot bepaalde deuren toe te kennen of in te 
trekken.

Ons toegangscontrolesysteem voldoet aan 
de eisen van de Europese Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG) en 
zorgt ervoor dat uw gevoelige persoons-
gegevens beschermd zijn. Bevat uw pand 
kostbare voorwerpen, dure apparatuur of 
waardevolle goederen? Met exivo kunt u op 
elk moment nagaan wie wanneer toegang 
had tot welke ruimtes.

U kiest welke deuren u wilt beveiligen met 
slimme elektronische deursloten, welke 
toegangsrechten u waar en wanneer wilt 
wijzigen. Via de API-interface kan exivo 
geïntegreerd worden in uw eigen boekings-
platform. Daardoor vervalt ook de noodzaak 
aan omslachtige & tijdrovende sleutel-
overdracht ter plaatse.

De oplossing

Cloudbased 24/7

Veilig Flexibel

Slimme toegangsoplossingen moeten veilig, 
gebruiksvriendelijk en efficiënt zijn. Naast eenvou-
dig en transparant toegangsbeheer spelen gege-
vensbescherming en -beveiliging een cruciale rol. 
Hier komt het ingenieuze exivo concept volledig 
tot zijn recht.

Met exivo kunt u alle toegangen tot uw gebouw 
en ruimten in real time controleren. U hebt steeds 
een duidelijk overzicht van wie, waar en wanneer 
ergens naar binnen gaat. Kies uit een ruime selec-
tie slimme elektronische deurcomponenten, zoals 
deurbeslag, digitale cilinders of wandlezers. Ook 
een volledig contactloze toegang is mogelijk en 
dat is veilig, hygiënisch en biedt extra comfort.

exivo is bijzonder geschikt voor toegangsbeheer 
in kantoor- & coworkinggebouwen, retail, scholen 
& universiteiten, kleine hotels, Bed & Breakfasts, 
enz.
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Profiteer van de voordelen van een 
cloudgebaseerd toegangscontrolesysteem:  

 

beheer gebruikers-
groepen, ken 
rechten toe en leg 
toegangstijden 
vast met één 
muisklik. Dankzij 
onze intuïtieve, 
locatieonafhanke-
lijke software   

heeft u meer tijd om u op uw kern- 
activiteiten te concentreren.

De voordelen op een rijtje
• U bent altijd op de hoogte van toegang tot uw ruimtes; in realtime en met terugwerkende kracht 

• U weet altijd waar en wanneer uw medewerkers en bezoekers toegang tot hebben

• U kunt de toegangsrechten snel en gemakkelijk wijzigen, bijvoorbeeld bij een onverwachte 
personeelswijziging

• Waar u ook bent, u kunt het systeem vanop afstand bedienen vanaf uw mobiele apparaat of pc

• U weet wanneer een deur geopend is, als deze eigenlijk gesloten zou moeten zijn

• Het systeem synchroniseert alle toegangsrechten met de cloud, waardoor uw gegevens up-to-date 
blijven

• Als de internetverbinding uitvalt, hebben uw gebruikers nog steeds toegang

• U kunt zich op uw eigen activiteiten concentreren, aangezien experts en specialisten u terzijde staan 

Software

De deurcomponenten
exivo combineert design en esthetiek met 
functionaliteit en efficiëntie. Ons assorti-
ment slimme deursloten, digitale cilin- 
ders, wandlezers en elektronisch  
deurbeslag biedt voor vrijwel elke  
toegang de perfecte oplossing.

API-integratie
Bent u op zoek naar een slimme 
toegangsoplossing die compatibel is 
met uw boekingssysteem? Dan is exivo 
precies wat u zoekt. Dankzij de bestaan-
de API-interface kunt u ons toegangsbe-
heersysteem integreren in uw bestaande 
boekingssysteem. Zodra u dat heeft 
gedaan, heeft u één systeem voor al  
uw gebruikersbeheer. Het is de ideale 
oplossing voor bed & breakfasts, kan-
toorverhuur, sportcentra, enz.  Met onze 
Software Development Kits (SDK) kan 
onze oplossing ook in uw web-/mobiele 
app worden geïntegreerd.

Meer informatie?
Ga zeker eens kijken op onze microsite:  
www.dormakaba.com/exivo-nl  
 
of contacteer ons voor een voorstel op maat: 
T. +32 50 45 15 70  -  exivo.be@dormakaba.com
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