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„EXIVO IS DE IDEALE OPLOSSING: U 
BEPAALT OP EEN EENVOUDIGE EN 
VEILIGE MANIER WIE WANNEER 
EEN BEPAALDE DEUR MAG OPENEN 
OF NIET. EN U KUNT ZICH VOLLEDIG 
OP UW WERK CONCENTREREN.“

„MET EXIVO PRESENTEERT DE JAREN- 
LANGE NUMMER ÉÉN OP HET GEBIED  
VAN TOEGANGSCONTROLE TOEPASSIN-
GEN EEN OP MAAT GEMAAKTE 
TOEGANGSOPLOSSING VOOR KLEINE  
EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN.“

„ER BESTAAN VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN DIE ALLEEN 
MET EEN TOEGANGSOPLOS-
SING CONSEQUENT KUNNEN 
WORDEN TOEGEPAST. MET 
EXIVO GAAT DAT HEEL EEN-
VOUDIG, SNEL EN VOLLEDIG 
STRESSVRIJ.”

Tom weet van aanpakken
en zoekt steeds naar pragmatische en 
praktijkgerichte oplossingen die voor meer 
veiligheid zorgen. Zijn overtuiging: „De deur  
die wij niet kunnen beveiligen, moet iemand 
me eerst nog laten zien.“

Sarah is het organisatietalent 
in het team exivo. Ze staat als geen ander voor 
efficiëntie en kostenbeheersing. Haar instelling: 
„Veiligheid is ons meest kostbare goed. Dat 
betekent echter niet dat  veiligheidsoplossingen 
automatisch veel moeten kosten!”

Marc is helemaal gek van bits and bites
en is onze specialist op het gebied van IT. Wat  
hij niet via zijn smartphone kan bedienen, 
bestaat voor hem gewoon niet. Zijn overtuiging: 
„Alleen wat op een eenvoudige manier werkt, 
wordt ook consequent toegepast.“

U wilt meer over exivo te 
weten komen? Ga gewoon 
naar onze website  
www.dormakaba.com/exivo.  
Van harte welkom, 

Team exivo presenteert:  
Gebruiksvriendelijke toegangscontrole.  
Eenvoudige veiligheid, individuele oplossing 

Wij – het team exivo – vertegenwoor- 
digen de centrale eigenschappen van 
exivo: de eenvoudige planning en 
montage, de gebruiksvriendelijke  
en stressvrije bediening alsook het  
eenvoudig te plannen en transparante 
afrekenings- en servicemodel. Maar ook 
voor de vele andere voordelen die wij u 
met exivo bieden. Een systeem dat het 

resultaat is van de jarenlange en 
wereldwijde ervaring van dormakaba  
als aanbieder van organisatie toe-
gangsoplossingen. Opdat ook uw 
bedrijf op een eenvoudige manier  
kan profiteren van de veiligheid,  
het comfort en de flexibiliteit van  
een veelomvattend toegangscon- 
trolesysteem

Uw Team exivo
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exivo:
Nieuw. Anders. Veilig. En vooral: 
heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk

U hebt het gevoel dat uw kantoorruimtes 
niet voldoende beveiligd zijn? Er zijn misschien 
nog sleutels in omloop waar u niets van af 
weet? Verschillende personen hebben vrije 
toegang tot uw kantoor – maar niet elke 
dag en niet 24 uur per dag? 

Misschien moeten bepaalde ruimtes extra 
beveiligd worden, omdat er zich gevoelige 
gegevens, klantendossiers of niet vrij 
toegankelijke stoffen bevinden? Moet u 
bijzondere veiligheidsvoorschriften in acht 
nemen? Of wilt u ‘s avonds met een gerust 
gevoel naar huis kunnen gaan?

exivo wordt bediend via het online platform exivo, waartoe 
uzelf en eventueel ook uw exivo partner toegang hebben.  
U beslist welke taken uw exivo partner voor u mag  
uitvoeren of wat u zelf wilt regelen. 

Het systeem werkt zonder server, zonder extra computer  
en zonder extra software ter plaatse. exivo werd immers 
ontwikkeld voor bedrijven die een toegangsoplossing 
wensen, maar geen tijd willen verliezen met het onder-

houd ervan. U bent toch immers liever bezig met uw 
eigenlijke kernactiviteiten – en niet met de organisatie van 
toegangsoplossingen. En bovendien: Zelfs wanneer uw 
exivo partner alle taken voor u uitvoert, komt u niet voor 
onverwachte verrassingen te staan en hebt u steeds grip 
op de kosten –  dankzij de gedefinieerde gebruiks- 
en servicetarieven.

Het doet er niet toe hoe groot uw 
behoefte naar veiligheid is en welke 
taken een toegangsoplossing voor u 
moet kunnen uitvoeren – met exivo 
staat een ding vast:  het is heel 
eenvoudig en gebruiksvriendelijk. 

Cruciale deuren worden met behulp 
van elektronische en draadloze 
sluitcomponenten van beproefde 
kwaliteit beveiligd en bewaakt. De 
bediening via toegangsmedia is 
uiterst flexibel en veilig, omdat de 
toegangsrechten van elke mede-
werker afzonderlijk op ieder tijdstip 
kunnen worden veranderd of 
ingetrokken. Alle andere deuren 
beveiligt u zoals gebruikelijk met 
sleutels en mechanische sluit-
systemen, die u ook met exivo 
kunt beheren.
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1
Eenvoudige planning.  
Snelle montage
• Eenvoudige planning en configuratie  

via het online platform exivo
• Snelle montage zonder uw werk te  

hoeven onderbreken 
• Eenvoudige ingebruikname: het  

centrale exivo platform heeft bij u ter  
plaatse geen speciale software of een  
extra server nodig

Uw exivo partner kan het systeem al voor de 
montage, direct na de bestelling, „digitaal“ 
inrichten. Dankzij het centrale exivo platform 
gaat dat heel eenvoudig. Hij kan vooraf al 
gebruikers aanmaken en rechten toekennen. 
Gewoon de plattegrond uploaden, componenten 
invoegen en gebruikers aanmaken. Op die manier 
is het systeem meteen na de montage van de 
componenten klaar voor gebruik. Eenvoudiger 
en sneller kan veiligheid amper zijn.

2
Eenvoudige 
bediening. 
Gebruiksvriendelijk
• Stressvrije „full-service“-werking volledig  

uitgevoerd door uw exivo partner of naar 
wens ook door uzelf

• Rechten worden toegekend en gewijzigd via 
het intuïtief te bedienen exivo platform  

• Toegang via het internet en controle via 
smartphone, tablet of pc, onafhankelijk  
van waar u zich bevindt.

Ook als het systeem in werking is, kunnen op 
een heel eenvoudige manier nieuwe gebruikers 
aangemaakt of gebruikersrechten gewijzigd 
worden. Dankzij het centrale exivo platform 
gaat dat heel gemakkelijk en gebruiksvrien-
delijk in de browser zonder de installatie van 
extra software.
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3
Eenvoudige service.
Snelle oplossing
• Eenvoudige service-aanvraag aan de  

exivo partner via het exivo platform
• Eenvoudige communicatie met de exivo 

partner via de geïntegreerde support- 
messenger

• Automatische, preventieve statusmeldingen 
voor een vroegtijdig ingrijpen

• De exivo partner heeft een directe toegang  
tot de storingsmelding van de componenten  
en kan het probleem op afstand oplossen

U hebt een vraag of er moet een storing  
verholpen worden? Geen probleem. Dankzij  
de geïntegreerde support-messenger staat  
u in direct contact met uw exivo partner, die u  
via het centrale exivo platform ook op afstand 
meteen en op een deskundige manier kan helpen. 
Het exivo platform werkt zelfs preventief en 
maakt uw exivo partner attent op actuele  
servicewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 
het vervangen van batterijen.

4
Eenvoudige 
afrekening. 
Volledige 
transparantie
• Liquiditeit behouden door een geringe  

aanvangsinvestering 
• Planbare uitgaven door gelijkblijvende  

maandelijkse kosten
• Faire kostenstructuur: u betaalt alleen  

dat wat u ook echt nodig hebt 
 

U definieert heel nauwkeurig wat u nodig hebt. 
En dat betaalt u – niet meer en niet minder. 
Vaste, gelijkblijvende betalingstermijnen. Dat 
betekent voor u volledige transparantie met  
op ieder tijdstip een overzicht over de kosten.
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5
Eenvoudige 
uitbreiding.
Uitgebreide veiligheid
• Eenvoudige uitbreiding – het systeem  

ontwikkelt zich verder met het bedrijf
• Aanpasbaar en uitbreidbaar voor iedere  

deur en andere toegangen 
• Geïntegreerd beheer van sleutels en  

mechanische cilinders 
• Geïntegreerd beheer van sleutels, kaarten  

en andere toegangsmedia alsook van de  
bijbehorende gebruikers 

• Zelfs mechanische sluitsystemen van  
andere aanbieders kunnen met behulp  
van exivo beheerd worden

Hoe om te gaan met wijzigingen zoals bijvoor-
beeld nieuwe veiligheidsnormen, nieuwe deuren 
of een bedrijfsexpansie? Geen probleem. exivo 
kan te allen tijde op een eenvoudige manier 
uitgebreid worden. Niet alleen met elektro- 
mechanische en elektronische sluitcomponenten, 
daar waar het zin heeft ook met mechanische 
sloten. Ook deze sloten en sleutels beheert  
u heel gemakkelijk via het exivo platform.

6
Eenvoudigweg  
up-to-date. 
Altijd veilig
• Eenvoudige functie-uitbreiding door een 

constante ontwikkeling van het online  
platform exivo

• Directe beschikbaarheid van updates door 
de automatische update-functie van het 
centrale exivo platform

• Een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau door 
het centrale beheer van het exivo platform 
op veilige en beveiligde servers

Een pluspunt van exivo: het systeem werkt 
zonder server, zonder extra computer en zonder 
extra software ter plaatse. Alles werkt via het 
centrale exivo platform, dat ervoor zorgt dat 
u op ieder tijdstip van alle nieuwe functies en 
updates kunt profiteren. En dat betekent ook 
dat alle veiligheidsmaatregelen permanent en 
automatisch geactualiseerd worden. 
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exivo

Dat doet uw exivo partner: 

•  Planning en onderhoud van het 
systeem op het exivo platform

•   Naar wens overname van het 
volledige onderhoud

•  Staat u steeds met raad en daad bij

Dat betekent exivo voor u  
als ondernemer: 

•  Toegangssysteem zonder extra software  
of extra server

• Eenvoudig en intuïtief te bedienen 
• Volledige instandhouding en bediening door  

uw exivo partner
•  Een systeem dat qua functies en 

veiligheid volledig up-to-date is, 
totaal zonder extra moeite
•  U beslist of u taken zoals het 

aanmaken van gebruikers zelf 
wilt regelen of u ze toch liever 

aan uw exivo partner overlaat
•   Transparantie met op elk 

gewenst moment overzicht 
over de kosten

•   Vaste kosten zonder onver-
wachte verrassingen

bediening met
notebook, tablet of 
smartphone

2

3

Dat betekent exivo voor uw 
medewerkers: 

•  Eenvoudig gebruik en vrije keuze qua 
medium

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Geen probleem bij verlies van sleutels

•  Rechten kunnen snel aangepast worden. Dat 
is handig als bijvoorbeeld iemand buiten 

de openingsuren naar binnen wil 
of als u tijdelijke medewerkers of 

bezoekers toegangsrechten wilt 
verlenen

Dat is waar dormakaba voor 
staat:

•  Wij leveren de volledige  
infrastructuur 

•  Wij actualiseren permanent 
het systeem op het gebied van 

functionaliteit en veiligheid
•  Wij bieden u meer dan 150 jaar 

ervaring van de nummer één op het 
gebied van toegangscontrole

•  Wij bieden u elektronische, mechatronische 
alsook mechanische sluitsystemen

•  Wij vervaardigen gestandaardiseerde 
toegangsmedia zoals sleutels (met of  

zonder elektronica), identiteitskaarten  
of RFID-chips

bediening met 
identiteitskaart

bediening  
met sleutel

bediening met 
RFID-chip

elektronisch deurbeslag

RFID-chip identiteitskaart sleutel

toegangslezers

digitale cilinder mechanische cilinder

4

1
Zo
eenvoudig 
werkt het

Het exivo platform  
bundelt alles:
•  Het centrale element  

van exivo
•  Wordt permanent 

verder ontwikkeld
•  Steeds actueel en  

op het vlak van 
toegangscontrole 
geheel up-to-date
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exivo platform

digitale cilinder

deurcontroller deurcontroller

levering
(sluis)

apotheekkast laboratorium 1 laboratorium 2verkoopruimte

RFID-chipelektronisch deurbeslag

gateway

toegangslezertoegangslezer

smartphonedesktop pc tabletlaptop

exivo:
zo beveiligt een apotheek haar 
medicamenten
„We stelden hoge eisen aan onze toegangscontrole: de 
regeling van de openingsuren aan de klanteningang, de 
regelingen van leveringen buiten de openingsuren, de  
bediening van het nachtloket – en daarnaast altijd een  
probleemloze toegang tot het laboratorium voor  
geschoold personeel alsook de bescherming van dure  
toestellen en de beveiliging van medicamenten en  
stoffen. exivo heeft bij ons in de hele organisatie  
eindelijk voor meer orde en veiligheid gezorgd. Wij  
zijn werkelijk uiterst  tevreden.“

Toegankelijk voor: 2 apothekers, 4 assistentes, extern schoonmaakbedrijf. Oppervlakte: 310 m2 (verkoop- en opslagruimte)

exivo platform

toegangsdeur archief dossierkastkantoor

sleutel met 
RFID-chip

RFID-chip

mechanische cilinderelektronisch deurbeslag elektronisch deurbeslagdigitale cilinder

gateway

smartphonedesktop pc tabletlaptop

exivo:
zo beveiligt een advocatenkantoor zijn 
gegevens

„Wij geven topprioriteit aan de bescherming van onze 
cliënten. We hebben hier onder andere te maken met 
processtukken, dossiers en belangrijke bewijsmiddelen. 
Dat alles en natuurlijk ook voorwerpen van waarde willen 
we op een veilige manier tegen onbevoegden beschermen. 
We moeten echter ook flexibel genoeg zijn en ons extern 
schoonmaakbedrijf of wisselend personeel op een  
eenvoudige manier toegang kunnen verschaffen.  
exivo biedt die mogelijkheden en is daarom voor ons  
de juiste keuze.“ 

Toegankelijk voor: 4 advocaten, 2 partners, 2 assistentes, extern schoonmaakbedrijf. Oppervlakte: 210 m2
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exivo platform

smartphonedesktop pc tabletlaptop

exivo:
zo beveiligt een reclamebureau zijn ideeën

„exivo was precies dat waarnaar we op zoek waren. Bij 
ons is het steeds een komen en gaan van mensen. Ieder 
project brengt andere, vaak ook onregelmatige werkuren 
met zich mee. Dat wil zeggen dat onze medewerkers in 
drukke tijden ook wel eens ‘s avonds langer blijven en hulp 
krijgen van freelance medewerkers. En daarnaast zijn er 
nog de pakketdienstverleners, externe servicebedrijven en 
bezoek van klanten. Dat vergt een goede en veilige  
organisatie. exivo biedt ons de flexibiliteit die we nodig 
hebben, zonder extra moeite, en is daarom het ideale 
systeem voor ons bedrijf.“

Toegankelijk voor: 2 bedrijfsleiders, 14 werknemers, meerdere freelancers, extern schoonmaakbedrijf. Oppervlakte: 510 m2

exivo platform

smartphonedesktop pc tabletlaptop

exivo:
zo beveiligt een dokterspraktijk zijn 
laboratoria

„Naast medicamenten, chemische en biologische stoffen 
alsook stralingsbronnen voor medische toepassingen 
moeten wij dure machines en vertrouwelijke patiënten- 
gegevens achter gesloten deuren bewaren. Dat verlangt 
niet in de laatste plaats ook de wetgever. Een niet zo  
gemakkelijke opgave bij al die patiënten en leveranciers 
die hier dagelijks binnen- en buitengaan. exivo heeft  
onze verwachtingen overtroffen.“

Toegankelijk voor: 2 dokters, 6 deeltijdse doktersassistentes, 2 personen van het schoonmaakbedrijf. Oppervlakte: 250 m2

deurcontroller gateway

mechanische cilinder

toegangsdeur

toegangslezer

opslagruimte 
medicamenten

elektronisch 
deurbeslag

elektronisch 
deurbeslag

opslagruimte/kelderarchief

sleutel

identiteitskaart

RFID-chip

deurcontroller gateway

mechanische cilinderdigitale cilinder digitale cilindertoegangslezer sleutel

RFID-chip

elektronisch 
deurbeslag

directiehoofdingang serverruimte onderhuurder archief
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Stap 1:
Een eerste contact leggen
Ga naar onze homepage dormakaba.com/exivo en neem 
enkele minuten tijd om ons contactformulier in te vullen. 
Zo kunnen wij voor u de geschikte exivo partner in uw 
buurt vinden.

Stap 5:
Veilig zijn, flexibel blijven
U kunt zich veilig voelen en ontspannen – en als u 
hulp of ondersteuning nodig hebt, staan wij u 
samen met uw exivo partner met raad en daad bij.

Stap 3:
Uw offerte
U krijgt onmiddellijk uw persoonlijk, gedetailleerd  
investeringsoverzicht. Pas als alles helemaal naar  
uw wensen gepland is, geeft u uw exivo partner de 
opdracht om het project uit te voeren.

Stap 4:
Levering en montage
Uw exivo partner zorgt zowel voor de levering alsook 
voor de montage van het systeem. Daarna kunt u direct 
starten. Vanaf het tijdstip dat u het order plaatst, hebt 
u de mogelijkheid uw toegangen in het live-systeem aan 
te maken.

Stap 2:
Uw exivo partner meldt zich bij u
Er wordt door een exivo partner in de buurt contact met u 
opgenomen. U maakt een afspraak voor een eerste 
planning met ons exivo platform. Daarna kan uw exivo 
partner u al een eerste kostenraming geven.

Zo eenvoudig: 
In 5 stappen naar uw 
toegangscontrole
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Voor wie is exivo eigenlijk bedoeld? 
Voor kleine en middelgrote bedrijven die voor hun 
toegangscontrole een begeleide oplossing zoeken en hun 
IT willen ontlasten. De intuïtieve en flexibele user interface 
van exivo maakt de toegang tot gebouwen, ruimtes en 
infrastructuur uiterst eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Ik heb zo’n systeem nodig,  maar kan 
ik me exivo permitteren?
exivo is een service, die periodiek wordt afgerekend.  
Er ontstaan geen hoge kosten voor software,  
programmeertools of IT-infrastructuur. Afhankelijk  
van de benodigde service en het aantal deuren betaalt 
u alleen dat wat u nodig hebt.

Kan ik zelf de omvang van de service 
bepalen?
Ja. exivo voorziet verschillende servicepakketten.  
U bepaalt zelf de omvang van de functies en de 
service die u nodig hebt.

Bij mij kunnen geen kabels gelegd 
worden. Is dat een probleem?
Nee. Voor zulke deuren biedt exivo verschillende draad-
loze producten aan. In de buurt van de deurcomponenten 
wordt gewoon een draadloze gateway geïnstalleerd. Via 
de draadloze verbinding zijn dan ook die componenten in 
het systeem geïntegreerd.

Ik heb veel deuren, maar slechts een 
ervan moet beveiligd worden. Is dat 
mogelijk?
Natuurlijk. exivo functioneert al vanaf de eerste deur.  
Het systeem kan naar wens te allen tijde zonder 
problemen uitgebreid worden.

Hoelang duurt de installatie en de 
ingebruikname van exivo?
exivo staat reeds bij de planning ter beschikking, zodat 
het systeem al vroegtijdig ingericht kan worden. Samen 
met u wordt het direct na de bestelling voorbereid, zodat 
de installatie en de ingebruikname in de kortst mogelijke 
tijd kan worden uitgevoerd – bij kleinere systemen zelfs in 
minder dan een dag.

Wat moet ik doen, als ik een 
probleem met een deur heb?
Dankzij preventieve onderhoudscycli proberen wij met 
exivo problemen van tevoren te vermijden. Als een deur 
dan toch eens een probleem heeft, wordt dat automa-
tisch door het systeem herkend en gemeld. Afhankelijk 
van het servicemodel dat u gekozen hebt, wordt de 
storing direct doorgestuurd naar de exivo partner of 
naar u als systeemgebruiker.

Heb ik voor exivo speciale hard- en 
software nodig?
Aan de deuren hebt u exivo deurcomponenten en een 
internetverbinding nodig. exivo wordt heel eenvoudig  
via uw webbrowser bediend, extra software is daarom 
niet nodig.

Waar vind ik meer informatie over 
exivo?
Ga gewoon naar dormakaba.com/exivo, spreek uw exivo 
partner aan of neem persoonlijk contact met ons op. We 
helpen u graag verder.

Op enkele wijzigingen na blijft mijn 
personeel relatief constant. Is exivo 
niet te complex voor mij?
exivo is eenvoudig opgebouwd, zodat u het intuïtief kunt 
bedienen. U kunt het beheer van het systeem natuurlijk 
ook volledig aan de exivo partner overlaten. Hij voert dan 
alle nodige en gewenste wijzigingen uit en u kunt zich 
volledig op uw werk concentreren.

Ik ben vaak onderweg. Kan ik het  
systeem ook dan bedienen?
exivo is speciaal daarvoor ontworpen. Alles wat u  
nodig hebt, is een internetverbinding. Via pc, tablet  
of smartphone: u hebt overal en te allen tijde toegang  
tot het systeem.

exivo:
U hebt vragen. Wij hebben 
het antwoord paraat.


