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 Team exivo presenteert: 
Eenvoudige veiligheid
Gebruiksvriendelijke 
toegangscontrole. 
Individuele oplossing 

„EXIVO IS DE IDEALE OPLOS-
SING: 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.“

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.“

„MET EXIVO PRESENTEERT DE  
JARENLANGE NUMMER ÉÉN 
OP HET GEBIED VAN TOE-
GANGSCONTROLE 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.”

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 overtui-
ging: „Alleen wat op een eenvoudige manier 
werkt, wordt ook consequent toegepast.“



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 gespecialiseerde partner toegang hebben. U beslist welke taken uw
gespecialiseerde partner voor u mag uitvoeren of wat u zelf wilt regelen. 
exivo werd immers ontwikkeld voor kleinere bedrijven die een toegangs- 
oplossing wensen, maar er geen tijd mee willen verliezen. U bent toch immers 
liever bezig met uw eigenlijke kernactiviteiten – en niet met de organisatie van
toegangsoplossingen. En bovendien: Zelfs wanneer uw gespecialiseerde 
partner alle taken voor u uitvoert, komt u niet voor onverwachte verrassingen
te staan en hebt u steeds een overzicht over 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 één
ding vast: het is heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
Cruciale deuren worden met behulp van elektronische en draadloze sluitcompo-
nenten van beproefde dormakaba kwaliteit beveiligd en bewaakt. De bediening
via toegangsmedia is uiterst flexibel en veilig, omdat de toegangsrechten
van elk medium afzonderlijk op ieder tijdstip kunnen worden veranderd of
ingetrokken. Alle andere deuren beveiligt u zoals gebruikelijk met sleutels en
mechanische cilinders, die u ook met exivo kunt beheren.

Wij – het team exivo – vertegenwoordigen 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 toegangsoplossingen. Opdat ook  
uw bedrijf op een eenvoudige manier kan profiteren van de veiligheid, het 
comfort en de flexibiliteit van een veelomvattend toegangscontrolesysteem.
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dormakaba Publication Title

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 ter  

plaatse geen speciale software of een extra server nodig

Eenvoudige bediening.
Gebruiksvriendelijk 

• Stressvrije full-service-werking volledig uitgevoerd door uw  
gespecialiseerde 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

Eenvoudige service.
Snelle oplossing

• Eenvoudig serviceverzoek doen aan uw gespecialiseerde partner via het 
exivo platform

• Rechtstreekse communicatie met uw gespecialiseerde partner via de 
geïntegreerde Messenger

• Automatische, preventieve statusmeldingen voor vroegtijdige interventie
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Eenvoudige uitbreiding.
Uitgebreide veiligheid

• Eenvoudige uitbreiding –het systeem ontwikkelt zich verder met  
het bedrijf

• Aanpasbaar en uitbreidbaar voor iedere deur en andere toegangen  
(bijv. poorten)

• Geïntegreerd beheer van sleutels en mechanische cilinders

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 servers

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

www.dormakaba.be
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