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Kaba EACM – 
så enkel kan säkerhet vara

Skräddarsydda och effektiva organisationsprocesser 
är viktigare än någonsin.  Men säkerheten får inte 
kringgås. Med Kaba EACM sköter du hela passage-
hanteringen i ditt SAP-system. Därmed ser du till att 
säkerheten i ditt företag är den bästa möjliga, 
samtidigt som du minimerar förvaltningsarbetet.

Genom Kaba EACM (Enterprise Access Control 
Management) presenterar Kaba för första gången 
ett passagehanteringssystem som är helt integrerat 
i ditt SAP-system. Alla tillträdesbehörigheter 
administreras direkt i SAP-modulen 
Organisationshantering och utgör därmed en viktig 
beståndsdel i dina affärsprocesser. Du ger exempelvis 
tillträdesbehörigheter enkelt och automatiserat utifrån 
en medarbetares position i företaget. Du integrerar 
Kaba EACM enkelt i din befintliga infrastruktur 
och du behöver ingen extra mellanvara. Alla 
tillträdeskomponenter kommunicerar med SAP utan 
omvägar. Användarna tjänar på den här lösningen, 
eftersom de rör sig i det invanda SAP-gränssnittet och 

därför inte behöver lära sig något nytt system. Med 
Kaba EACM vinner du alltså dubbelt: större säkerhet 
och mindre administrationsarbete.
Och det är inte allt. Som leverantör av helhetslösningar 
stödjer vi dig från början och ger dig råd redan 
vid framtagningen och planeringen av dina 
säkerhetskoncept. Under genomförandet tjänar 
du på vårt omfattande utbud av mekaniska och 
elektroniska låssystem, passerläsare och anläggningar 
för genomgångsstyrning och personseparering. Och 
vi finns till hands, om du vill ändra dina krav eller om 
du vill utöka eller anpassa dina system. Din fördel är 
en enda samtalspartner, vilket ger större säkerhet och 
mindre organisationsarbete. Det här kallar vi 
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Kaba EACM är ett passagehanteringssystem, med vilket du 
kompromisslöst kan säkra ditt företag mot oönskat 
tillträde. Och det går enkelt och direkt i ditt SAP-system. 
Den avgörande fördelen är att alla processer administreras 
i ditt SAP-system och de utförs automatiserat.

Oavsett om det gäller tillträde till vissa avdelningar, 
åtkomst till produktionshallar, dörrar till serverrum eller 
åtkomst till din fastighet och dina byggnader – med Kaba 
EACM reglerar du allt enkelt och effektivt. Kaba EACM 
förenar nämligen organisations-, person-, behörighets- och 
passagehantering i en enda SAP-modul. Eftersom Kaba 
EACM är integrerat i SAP-organisationshanteringen, 
kommunicerar passerlösningen utan vidare med andra 
SAP-moduler. Därmed får du effektiva och automatiserade 
processer för passerkontroll som orienterar sig direkt efter 
din företagsstruktur och -organisation.

Om exempelvis en medarbetare lämnar sin avdelning 
alternativt börjar eller slutar på arbetsplatsen, anpassas 
tillträdesbehörigheterna automatiskt. Och det sker ytterst 
bekvämt, precis så som du definierar det i SAP: exempelvis 
efter organisationsenhet, planställe eller kvalifikation. Tack 
vare sammankopplingen med SAP Business Workflow 
definierar du specifika arbetsflöden, såsom en medarbetares 
temporära ansökan om tillträdesbehörigheter, kombinerat 
med ett systemstött godkännande av behöriga chefer. Allt 
sker med det användargränssnitt du är van vid och i din 
befintliga IT-infrastruktur. Kaba EACM är den säkra vägen 
till organisatorisk effektivitet.

Kaba EACM – 
större effektivitet, lägre kostnader, högre 
säkerhet
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Passerlösningar för SAP-användare  

Kaba EACM  7 
ökar din 
effektivitet 
genom 

 → Enkel tilldelning av
 behörighet för
 passerkontroll utförd
 från personalavdelningen
 eller av auktoriserade
 chefer

 → Automatisk tilldelning av
 behörighet för
 passerkontroll
 utifrån organisatoriska
 kriterier 

 → Arbetsflöden för
 ansökan och
 tillstånd för
 temporära
 tillträdesbehörigheter

Kaba EACM  
säkrar dina 
investeringar 
genom 

 → Leverans av den
 kompletta ABAP-koden

 → Enkel, tillverkarberoende
 vidareutveckling
 av interna och
 externa utvecklare

 → Alltid uppdateringsbara
 tillträdeskomponenter
 från Kaba

 → Globalt sälj- och
 servicenät genom Kaba

 → Investeringssäkerhet
 hos SAP-plattformen

Kaba EACM 
minskar dina 
kostnader 
genom 

 → Hög prestanda,
 säkerhet, skalerbarhet,
 tillgänglighet och
 revisionssäkerhet genom
 uppbyggnad i SAP
 NetWeaver 7

 → Mindre utbildnings-,
 underhålls- och
 servicearbeten genom
 uppbyggnad i SAP

 → Enkel användning tack
 vare det kända
 SAP-gränssnittet

 → Högsta flexibilitet
 och öppenhet för
 kundspecifika
 anpassningar och
 utbyggnader

 → Full systemkontroll 
 tack vare SAP-omgivningen

SAP ERP / SAP NetWeaver 7

Komponenty dostępu Kaba

SAP
User & Role

Management

SAP OM
Organizational
Management

SAP HCM
Human Capital
Management

SAP
Business Workfl ow

Kaba EACM 

SAP ERP / SAP NetWeaver 7

Kaba access components

SAP
User & Role

Management

SAP OM
Organizational
Management

SAP HCM
Human Capital
Management

SAP
Business Workfl ow

Kaba EACM 

5Kaba EACM



Kaba EACM består av fyra huvudanvändningsområ-
den som möjliggör en heltäckande passagehantering 
i ditt SAP-system: person-, passerkontroll-, kompo-
nent- och mediehantering. Eller med andra ord: allt 
du behöver för att kunna organisera dina tillträdes-
behörigheter på ett säkert sätt erbjuder Kaba EACM i 
ett enda system.

Det avgörande är att alla inblandade drar nytta av 
systemets omfattande funktioner. Företagsledningen 
får bättre säkerhet och större genomsläpplighet, större 
transparens och lägre kostnader. Personalområdena 
integrerar alla passerprocesser i den befintliga 

administrationsmiljön. Komplexiteten på IT-
avdelningarna minskar och personalen har full 
kontroll över systemet. De säkerhetsansvariga får 
bättre säkerhet, många funktioner och en enkel 
användning. Chefer integreras enkelt i processerna 
utan att behöva ett nytt system. SAP-rådgivarna 
har full åtkomst till systemet för utbyggnader och 
anpassningar. Och sist med inte minst vinner 
dina medarbetare på den enkla användningen av 
tillträdeskomponenterna och de många medierna.

Ett system
Fyra användningsområden
Många fördelar
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Personhantering
Tilldelningen av behörigheter är enkel och görs 
antingen centralt eller decentralt av auktoriserade 
personer, exempelvis på personalavdelningen 
eller av team- och avdelningscheferna. Då 
har användarna alltid en översikt över alla 
behörigheter och förlopp. Det innebär att du när 
som helst kan utvärdera vem som hade vilka 
rättigheter tidigare och vem som har det nu.

Passagekontrollhantering
Definiera rumszoner och passerprofiler 
som förenklar och påskyndar tilldelningen 
av behörigheter för att ställa upp dina 
organisatoriska krav så tydligt som möjligt. Det är 
lika enkelt att övervaka rumszonerna, kontrollera 
in- och utgångarna samt kontrollera otillåtna 
dubbeltillträden, det vill säga ha en transparent 
dokumentation av alla rörelser i säkerhetskritiska 
områden.

Komponenthantering
I Kaba EACM administrerar du alla 
tillträdeskomponenter som du har installerat 
i ditt företag. Den integrerade system- och 
enhetsbildskärmen ger dig alltid information om 
anläggningens status och varje enskild dörr, men 
även om utlösta larm och andra händelser som du 
har definierat.

Mediehantering
Minst lika viktig som en överblick över alla 
tillträdesbehörigheter är en säker och transparent 
administration av passermedierna. Kaba EACM 
stödjer dig under hela mediehanteringen från 
utlämnandet till tillbakatagandet. Precis som vid 
administration av personrelaterad information, 
exempelvis för biometrisk identifiering.

En överblick över 
huvudanvändningsområdena
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Datacentran 

 → Säker, central datalagring
 → Installation av uppgraderingar och

 utbyggnader
 → Datautbyte med överordnade

 system 
 → Hantering av åtkomstbehörigheter

Säkerhetsansvariga och säkerhets-
personal

 → Definition av zoner och
 behörigheter 

 → Larm- och resultathantering
 → Administration av nvändarmedier

Infart till underjordiskt garage

 → Parkeringsadministration
 → Barriärstyrning
 → Integration av fjärrläsare
 → Identifiering av registreringskyltar
 → Integration av video och

 interkommunikation

Personalförvaltning 

 → Interna byten, in- och utgångar för
 medarbetare

 → Personalisera och lämna ut
 användarmedier

 → Ge tillträdesbehörigheter
 → Fortsätta arbeta med ERP- och

 lönesystem

Säkert i hela företaget – 
passagehantering
med Kaba EACM



Tillgång till säkrade områden  

 → Passagekontroll
 → Biometrisk identifiering eller PIN

 verifiering
 → Manuell bildjämförelse
 → Persongrindar
 → Nyckelskåp

Tillgång och infart till området
  

 → Besökaradministration
 → Passagekontroll
 → Integration av video

Tillverkning  

 → Passagekontroll 
 → Biometrisk passerkontroll
 → Persongrindar
 → Tidsregistrering

Profitera i alla områden på ditt företag genom en heltäckande 
säkerhet med skräddarsydda processer. Oavsett om det gäller 
tillträde till fastigheten, byggnader eller säkerhetskritiska 
områden: Med Kaba EACM administrerar och styr du alla 
säkerhetsprocesser med ett centralt system.



Kaba står för innovativa lösningar och övertygande 
teknologi. Därför skapar vi hela tiden fler funktioner och 
bättre prestanda i våra system. Alltid med kravet att 
erbjuda den bästa möjliga säkerheten i kombination med 
hög effektivitet. 

Funktioner för ännu bättre
säkerhet och eff ektivitet
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Innovationer för ännu bättre
säkerhet

Trådlös passerkontroll
Med de nya trådlösa funktionerna integrerar du 
elektroniska låskomponenter lika enkelt i ditt system. 
Exempelvis är det till fördel i historiska byggnader 
eller vid glasdörrar, där man inte kan dra kablar. 
Behörigheter kan snabbt ändras och anläggningens 
status kan lätt läsas av. Det krävs ingen konfiguration 
på platsen, eftersom programmeringen sker centralt 
via passagehanteringen.

Mobil passerkontroll
Med Kaba mobile access kan du direkt använda 
mobiltelefoner som passermedium. Behörigheterna 
tilldelas centralt i Kaba EACM och överförs 
säkert via mobiltelefonnätet till mobiltelefonen. 
Låskomponenternas alla driftlägen och 
användningsförlopp sänds tillbaka samma väg till 
centralen. På så vis har du alltid överblick och det 
råder full transparens över alla rörelser.

Biometrisk passerkontroll
Den biometriska passerlösningen övertygar 
genom en enkel hantering och en hög acceptans 
från användarna och ett bra dataskydd. Därmed 
minimeras säkerhetsrisker exempelvis genom att inga 
passermedier kan tappas bort eller lämnas vidare. Och 
en bättre ekonomi för dig är förprogrammerad.
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Passerlösningar för SAP-användare 

Vilka tillträdesbehörigheter har egentligen medarbetarna på 
företaget? Har Svensson egentligen tillträdesbehörighet till 
lagret? Vem har åtkomst till serverrummet? Hur länge var 
hantverkarna från det externa företaget i byggnaden? Kaba 
EACM ger svar på frågorna. Och på många fler.

Med Kaba EACM kontrollerar du samtliga tillträdespunkter i ditt 
företag och ger passermedier till de behöriga personerna. Du har 
alltid överblick över vem som har vilken behörighet. 

Allt under kontroll
i ett enda system

Fritt medieval för bättre flexibilitet
Med Kaba EACM avgör du själv vilka 
medier du vill använda, oavsett om det 
är LEGIC, MIFARE, en NFC-kompatibel 
smarttelefon eller den biometriska 
identifieringen via fingeravtryck. Du 
väljer rätt identifieringsmedium eller den 
kombination som passar bäst för dina krav.

Användarmedier

Fristående
komponenter
(utan kabel)

Trådlösa
komponenter
(utan kabel, radiovågor)

Online-
komponenter
(med kabel)

Kaba EACM
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En överblick över dina för-
delar:
 ▪ Bekväm administration av 

 passerläsare och elektroniska 
 låsanläggningar i ett enda system
 ▪ Heltäckande översikt över 

 alla tillträdesbehörigheter i ditt företag
 ▪ Hög säkerhet och enkel användning, 

 oberoende av medium
 ▪ Säker protokollering av alla givna 

 tillträdesbehörigheter och medier
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I varje företag finns det områden med olika säkerhetskrav 
och olika ingångar, till exempel slagdörrar, skjutdörrar, 
portar och slussar. Vissa ingångar används ofta, medan 
andra används mer sällan. Vi erbjuder den idealiska lösnin-
gen för alla konstellationer.

Kaba har ett omfattande utbud av mekaniska lås, 
elektroniska låssystem och bekväma passerläsare. Dels har 
vi lösningar som kan anslutas direkt till systemet, antingen 
med eller utan kabel. Dels har vi fristående komponenter 
som du kostnadseffekt kan integrera i ditt system med 
hjälp av vår bekväma Cardlink-teknologi. Utifrån behovet 
bestämmer du dig för att använda en medieteknologi eller en 
kombination av de olika möjligheterna, från den biometriska 
verifikationen till PIN-koden. 

Vår TouchGo-teknologi (RCID) gör det till och med möjligt 
att öppna en dörr utan att mediet behöver tas upp ur fickan. 
Rör helt enkelt vid dörrhandtaget för att komma in. Enklare 
och flexiblare kan passagehantering knappast vara. Den 
avgörande fördelen i den här bandbredden är att Kaba 
EACM anpassar sig exakt efter omständigheterna på platsen 
och systemet kan när som helst byggas ut och kompletteras. 
Oavsett om säkerhetskraven ändras, om det tillkommer nya 
ingångar eller om fler platser ska integreras.

Den rätta lösningen för alla dörrar och alla 
säkerhetssteg
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En överblick över olika passer- och medielösningar

Passerkontrollen via kort 
och läsare är enkel och 
bekväm.

Den biometriska 
identifieringen är enkel och 
säker.

De elektroniska 
låsanläggningarna erbjuder 
omfattande möjligheter för 
passagehanteringen.

Mekaniska lås är klassikern 
på temat säkert tillträde och 
de kommer att finnas kvar 
länge.

Den passande lösningen för alla ingångar

Online-komponenter

Funktioner

D
ör

re
ns

 u
tr

us
tn

in
g

Mekaniska låssystem
1)*

 
1)*

fi nns med andra Kaba system, såsom Kaba evolo Manager

Fristående komponenter

Trådlösa komponenter
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Våra passerläsare är den idealiska lösningen även på 
särskilt säkerhetskritiska ställen och de låter sig utan 
problem anpassas vid nya krav. 

Utomhus är våra läsare med fristående 
registreringsenheter den idealiska lösningen för den 
bästa säkerheten. Styrenheterna har installerats i 
det säkra inomhusområdet och bestämmer där över 
tillträdesaktiveringen. Kommunikationen mellan 
registreringsenheten och styrenheten är kodad och 
kompletterar därmed säkerhetskonceptet. 

På den säkra
sidan även i framtiden

Rustad för framtiden 
Om du ändrar dina säkerhetskrav, kan våra 
registreringsenheter enkelt bytas mot andra. Och det 
utan att den befintliga kabeldragningen behöver bytas 
ut. Det innebär att du exempelvis enkelt skapar en 
PIN-kodsläsare av en normal läsare.

Automatiskt uppdaterad
Vi fortsätter att utveckla våra lösningar kontinuerligt, 
så att du alltid har den senaste tekniken. Genom enkla 
uppdateringar av fasta programvaror drar du nytta av 
alla funktioner och dina passerlösningar kommer alltid 
att vara de säkraste och modernaste. Det skyddar dina 
investeringar.

Läsare med fristående registreringsenheter Enkla uppdateringar och friktionsfria byten

Registreringsenheter utomhus

Styrenheter inomhus
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Ingången till ditt företag ger både det första intrycket och 
utgör visitkortet för dina medarbetare och dina besökare. 
Våra lösningar svarar för såväl ett säkert tillträde som ett 
lyckat utseende över hela världen.

På Kaba ställer vi de högsta möjliga kraven vid utvecklingen 
av våra produkter. Men det gäller inte bara tekniken, funkti-
onerna och kvaliteten utan även designen i stor utsträckning. 
Den enkla, tidlösa designen och det tydliga formspråket hos 
våra lösningar övertygar kunderna i hela världen lika mycket 
som renommerade designinstitut. 

Kabas produkter har fått många designpriser. 
Inte bara maskinvaran utan även program-
varan ska ha en professionell utformning, en 
tydlig och översiktlig menystyrning samt en 
intuitiv användbarhet.

Lösningar vars utseende 
också övertygar
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Högkvalitativt utseende i två
designlinjer
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Heltäckande lösningar för
omfattande säkerhet

Andra lösningar från Kaba

Integrerad passagehantering med Kaba exos

Tidsregistreringssystem

Karuselldörrar och rundskjutdörrar

Personsepareringsanläggningar

Förutom Kaba EACM erbjuder vi många andra lösnin-
gar för bättre säkerhet och transparenta processer. Till 
exempel vår passagehantering Kaba exos för heltäck-
ande och integrerade säkerhetslösningar. 

Eller system för registrering av tid och driftdata. Inte 
att förgömma våra anläggningar för genomgångskont-
roll och personseparering, det idealiska komplementet 
till våra passersystem.
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Heltäckande passerlösningar från en och samma 
leverantör

Kaba. Beyond security
Kaba är den internationella pionjären inom  
passerkontroller och säkerhet. 
Med mycket erfarenhet, övertygande system och 
fräscha idéer.

Och många 
andra bran-

scher

Dina krav

Myndigheter och regerings-
byggnader

Flygplatser och inrättningar för 
allmän trafik

Industrier och produktionsföretag

Utbildningsinstitu-
tioner

Finanssektorn

Våra lösningar

Medarbetar-, besökar- och le-
verantörshantering

Passer-, medie- och nyckelhantering

Dörrlåsning med mekaniska låsan-
läggningar

Säkring av företagets fastighet och 
hantering av parkeringsplatser

Dörrlåsning med 
elektroniska låsanläggningar

Personsepareringsanläggningar och 
system för betalt tillträde Registrering av tid och driftdata

Passerkontroll vid säker-
hetskritiska områden

Allt från en och samma 
leverantör

Bindande partnerskap

Prisbelönt design
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Tradition och innovation
Den internationellt verksamma Kaba-gruppen, 
som är en av världens ledande leverantörer av 
säkerhetsutrustning, har 8 000 medarbetare i 
över 60 länder. Sedan grundandet år 1862 har 
Kaba alltid profilerat sig genom nya, innovativa 
lösningar och då satt standarden, när det gäller 
såväl säkerhet som komfort. Kaba har över 300 
patent och investerar kraftfullt i forskning och 
utveckling. Det är inte utan grund som företaget 
är en viktig kunskapsbärare och teknologiledare 
inom säkerhetsbranschen.

Heltäckande ansats
Kaba erbjuder ett omfattande paket med pro-
dukter, system och tjänster för passerkontroller. 
Där ingår mycket mer än bara innovativ teknik. 
Genom vår heltäckande ansats THINK I 360° 
finner vi en passande och övertygande lösning 
för alla dina uppgifter. Från säkerhet via enkel 
användning, modern design och hållbar ekonomi 
till kontinuerlig utbyggbarhet. Alltid skräddar-
sytt efter dina behov och vi finns alltid som en 
stark partner vid din sida.

Fördelar för dig Vårt företag

Allt från en och samma 
leverantör

Bindande partnerskap

Prisbelönt design

Komplett rådgivning

Effektiv organisation

Omfattande säkerhet

Varaktig ekonomi

Enkla att an-
vända

Övertygande teknologi
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Kaba®, Kaba exos®, Exos®, B-COMM®, B-web® med flera är skyddade märken och 
Cardlink™, TouchGo™, quickwire™ med flera är Kaba varumärken. 
(c) 2015 Kaba. Version 07/2015
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