dormakaba
evolo smart
Inteligentny i nowoczesny
dostęp przez smartfon
dla mikroprzedsiębiorstw
Bezpieczny dostęp
Prosta konfiguracja
za pomocą aplikacji

Łatwa konfiguracja praw
dostępu za pomocą
Aplikacji
Małe biznesy, takie jak stacje
benzynowe, start-upy, sklepy
detaliczne i zakłady rzemieślnicze do 50 osób, również wymagają wydajnego rozwiązania
kontroli dostępu. Z evolo smart,
oferujemy rozwiązanie, które
będzie dopasowane do Ciebie.

Nowi pracownicy, goście i zgubione klucze sprawiają, że
bardzo szybko przegląd dostępu i zabezpieczenie obiektu
może stać się trudne. dormakaba evolo smart, aplikacja
do zarządzania na IOS i Android reguluje, które osoby
mogą uzyskać dostęp do drzwi. Nie potrzeba żadnego
dodatkowego sprzętu do programowania komponentów
zamykających - zamiast tego można zrobić to szybko
i łatwo za pomocą smartfona. dormakaba evolo smart
szczególnie dobrze sprawdza się w funkcjonowaniu
niewielkich przedsiębiorstw. Unikalnym aspektem
naszego rozwiązania jest fakt, że nie wymaga ono
żadnych dodatkowych urządzeń do programowania
zamków ani modyfikacji lub blokady praw dostępu –
gdyż teraz wszystko to można zrobić z poziomu zwykłego smartfona.

Niewielkie rozwiązanie –
proste i bezpieczne
Sprawdzone elementy systemu evolo pomogą
skutecznie zabezpieczyć dostęp do obiektu.
Zależnie od potrzeb i specyfiki danego
rozwiązania użytkownik ma do wyboru wiele
różnych modeli programowalnych mediów.
Urządzenia evolo stanowią autonomiczne
komponenty systemu. Oznacza to brak
potrzeby prowadzenia dodatkowych kabli.
W przypadku obiektu korzystającego z tradycyjnych mechanicznych wkładek, przejście

na dormakaba evolo smart jest proste
i szybkie: wystarczy tylko zamienić stare
wkładki na nowe, elektroniczne modele.
Pozwala to także na maksymalne zabezpieczenie funkcjonowania firmy, gdyż elektroniczne komponenty można łatwo zintegrować z systemem kontroli dostępu dormakaba
wyższego poziomu. Specjaliści dormakaba
chętnie doradzą w temacie wyboru najlepszego rozwiązania.
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Wkładka digitalna
Dostępnych jest wiele modeli.
Bezpośrednio zastępuje starą
mechaniczną wkładkę.
Jej elegancki wygląd zyskuję
aprobatę użytkowników.

c-lever Pro
Nadaje się do montażu
wewnątrz i na zewnątrz.
Podwyższa klasę zabezpieczenia
danych drzwi. Rozwiązanie to
jest przyjazne dla użytkownika
i pasuje do większości drzwi.

c-lever compact
Proste w instalacji niezależnie od
modelu zamka i okucia drzwi. To
wygodne rozwiązanie doskonale
sprawdza się na szklanych
drzwiach. Charakteryzuje je
nowoczesny wygląd.

Czytnik
Wewnątrz lub na zewnątrz: ten
czytnik jest właściwym
wyborem dla każdych drzwi
automatycznych. Szeroki wybór
dostępnych modeli obejmuje
opcję montażu z natynkowego
oraz wersję zdalną.

To jest tak proste jak się wydaje:
Bezpośrednie zarządzanie drzwiami
przy użyciu zwykłego smartfona.
Aplikacja dormakaba evolo smart pozwala określić kto
ma dostęp do Twojego obiektu. Wystarczy wprowadzić
profil czasowy dla użytkowników o ograniczonym dostępie. Smartfon wyświetla także informacje na temat
stanu drzwi oraz pozwala na wprowadzenie nowych lub
zablokowanie zagubionych mediów. Co najważniejsze,
żaden z tych procesów nie wymaga aktywnego połączenia z Internetem, ponieważ evolo smart działa w trybie
offline. Aby zaprogramować nowy nośnik dostępu
wystarczy zeskanować kod QR z nośnika użytkownika.
Aby uzyskać dostęp na smartfon należy pobrać aplikację
evolo smart i zarejestrować swój mail. Użytkownicy

pobierają aplikację DOOR by dormakaba i odbierają
wirtualny klucz od Ciebie elektronicznie.
Zastosowania i zalety:
• Idealne rozwiązanie dla małych firm do 50 osób
• Dostęp przez smartfon, kartę lub brelok
• Smartfon: nie trzeba wydawać nośników fizycznych
• Szybkie dodawanie nowych użytkowników
• Proste usuwania zgubionych mediów
• Proste ograniczanie dostępu w określonych
przedziałach czasu
• Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą specjalnej
karty programującej
• Niezależny: evolo smart działa w trybie offline

Prosta konfiguracja za pomocą smartfona
Programowalne media użytkownika

Programowanie przy
użyciu smartfona

Komponenty systemu
kontroli dostępu

wkładka digitalna

Skanowanie kodu 2D

Programowanie
c-lever pro
c-lever compact
Karta programująca

c-lever air

czytnik

Rozwiązanie smart
dla niewielkich
przedsiębiorstw

Autoryzowany partner
Autoryzowany
przedstawiciel

Dowiedz się więcej o evolo smart
i pobierz bezpłatną aplikację tutaj:

Technika
drzwiowa

Systemy
wejść

Kontrola dostępu
i dane elektroniczne

System okuć
do szkła

Mechaniczne
systemy klucza

Serwis

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05‒520 Konstancin-Jeziorna
Polska
Tel. 22 736 59 00
www.dormakaba.pl

