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Exivo

exivo-teamet præsenterer:
En nytænkende adgangskontrol
løsning hvor du kan fokusere på
din kerneforretning og ikke
organisere adgangsløsninger.
Specielt udviklet til virksomheder, der har behov for en adgangsløsning, men ikke
ønsker at bruge tid på den. Du kan fokusere på din virksomhed helt uden bekymringer.

”exivo er den perfekte løsning, hvis
du ønsker en enkel og pålidelig
måde til at definere, hvem der kan
og ikke kan åbne døre på særlige
tidspunkter.”

Tom er handlingens mand, og han er altid
på udkig efter enkle og praktiske løsninger,
der kan øge sikkerheden. Han har endnu ikke
været ude for en dør, som dormakaba ikke
kan sikre.

Marc er vild med bits og bytes
og er vores IT-ekspert. Der er ikke noget, der
ikke kan kontrolleres fra hans smartphone.
Han ved, at man kun bruger tid på en løsning,
hvis den er enkel at betjene.

”dormakaba er førende indenfor
sikkerhedsteknologi og adgangsløsninger af høj kvalitet. Det giver
tryghed og sikrer, at du kan fokusere på din kerneforretning.”

”Nogle sikkerhedskrav kan
opfyldes på en god måde
med én enkelt adgangsløsning.
exivo klarer jobbet hurtigt og
enkelt – uden problemer.”

Sarah er vores ekspert i at organisere
Hendes tilgang er et godt eksempel på
effektivitet og budgetdisciplin. Hun ved at
sikkerhed er vores mest værdifulde aktiv,
men det betyder ikke, at sikkerhedsløsninger
nødvendigvis skal være dyre.

exivo:
Ny. Anderledes. Sikker. Men først og fremmest nem og praktisk.

Har du på fornemmelsen, at dine lokaler ikke er sikre nok?
Kender du alle, der har en nøgle? Er der folk, der skal have adgang, men ikke
hver dag, og kun på særlige tidspunkter? Måske er der områder, der skal
beskyttes særligt på grund af følsomme data eller specielle sikkerhedskrav?
Eller vil du bare gerne kunne gå hjem efter arbejde med ro i sindet?

Uanset hvilke sikkerhedsmæssige udfordringer du har og hvilken slags
adgangsløsning du har behov for, bliver den enkel og praktisk med exivo.
Kritiske døre sikres og overvåges af elektroniske og trådløse låsekomponenter af høj kvalitet. Adgangsenhederne betjenes enkelt og adgangsrettigheder kan nemt ændres eller annulleres, hvilket sikrer et højt sikkerhedsniveau. Alle andre døre sikres som normalt med nøgler og mekaniske
låsesystemer, som du også kan styre ved hjælp af exivo.

exivo kører på en internetbaseret og central platform. Du bestemmer,
hvilke opgaver du selv ønsker at styre, og hvilke der eventuelt skal
styres af din IT-samarbejdspartner.
exivo er specielt udviklet til mindre virksomheder, der har behov for en
adgangsløsning, men ikke ønsker at bruge tid på den. Med exivo kan
du fokusere på din kerneforretning – og ikke på at organisere adgangs
løsninger. Der kommer ingen ubehagelige overraskelser, og du har altid
fuld kontrol over omkostningerne – takket være faste drifts- og service
udfgifter.

exivo-teamet præsenterer exivos centrale kvaliteter: Enkel planlægning
og montering, praktisk og problemfri betjening og en forudsigelig
fakturerings- og servicemodel.
Med exivo har dormakaba investeret summen af vores mange års
erfaring, så din virksomhed kan få glæde af sikkerheden, bekvemmeligheden og fleksibiliteten ved et moderne og fremtidssikret adgangskontrolsystem.

Enkel planlægning.
Hurtig montering.
• E
 nkel planlægning og konfiguration ved hjælp af den
internetbaserede og centrale exivo-platform.
• Hurtig installation uden afbrydelser af den daglige drift.
• Enkel færdiggørelse – der kræves ingen speciel software
eller server på stedet.

Enkel programmering.
Praktisk og problemfri betjening.
• V
 ælg komplet service fra din exivo-partner, eller stå for
det hele selv.
• Tildel og ændre rettigheder ved hjælp af intuitiv betjening.
• Få adgang over internettet, og kontroller med smartphone,
tablet eller pc.

Høj service.
Hurtig og enkel løsning.
• E
 nkle serviceforespørgsler til exivo
partneren ved hjælp af exivo-platformen.
• Enkel kommunikation med exivo-
partneren via det integrerede
meddelelsessystem.
• Statusmeddelelser der giver dig mulighed for hurtig reaktion og forebyggende
vedligehold.

Enkel fakturering.
Ingen ubehagelige overraskelser.
• Lav startinvestering, så budgettet ikke overskrides.
• Forudsigelige udgifter med samme beløb hver måned.
Det giver fuld gennemsigtighed og kontrol.
• Retfærdig omkostningsstruktur, fordi du kun betaler for dét,
du har behov for.

Det er let at skalere
op eller ned.
Omfattende sikkerhed.
• E
 nkelt at udvide og opgradere i takt med
at virksomheden udvikler sig.
• Enkel eftermontering på alle typer døre
og indgange (fx porte).
• Integreret håndtering af nøgler og
oversigt over både mekaniske
og elektroniske applikationer.

Enkel opdatering.
Altid sikker.
• Enkel og automatisk opgradering med nye funktioner i takt
med at exivo-platformen videreudvikles.
• Opdatering til de nyeste softwareversioner helt uden at du
skal bekymre dig.
• Maksimal sikkerhed og oppetid takket være den centralt
styrede exivo-platform på sikre servere i et sikkert driftsmiljø.
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