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Webinar

Välkommen till dormakaba!

Kenneth Sundström
Affärsutvecklare EAC ScanBalt,
Mångårig erfarenhet från
säkerhetsbranschen, både inom hård- och 
mjukvara bland annat från ABB och Lenel
Onguard.

Anders Berghagen 
Försäljningschef Sverige
Expert på digital transformation inom
säkerhetsbranschen. Ursprungligen från IT-
branschen med mångårig erfarenhet av
ledarskap och försäljning.
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Webinar

Agenda

Vad är dormakaba| 10 min
Välkommen och vad är dormakaba: Moderator Anders Berghagen

Funktion och flexibilitet en vardag utan krångel | 20min 
Det bästa av två världar: Talare Kenneth Sundström

Frågor | 15 min
Skriv frågor i chatten eller under frågestunden



Milestones of the past 150 years
Introduction

Dörken & 
Mankel KG
founded in 
Ennepetal

1908

Entry into the 
door-closer 

business

1950

The first 
automatic 
door systems

1962

First production 
site in Singapore

1978

Security 
solutions and 
emergency exit 
control systems

1987

En route to 
market leadership 
in the movable 
partition business

2001

100 million 
door-closers 
sold

2010

More than 
1 billion euros 
in annual sales

2013

Merger 
with Kaba

2015

Locksmith shop 
and cash 

register factory
by Franz Bauer

1862

Patenting of 
reversible key

1934

Launch of first 
electronic 

safe system

1975

Expansion of
Asian business with 

first subsidiary 
in Japan

1985

Acquisition of 
Unican –

revenue doubles

2001

Introduction of 
RCID/TouchGo

lock system

2008

More than 
1 billion Swiss 

francs in 
annual sales

2014
Merger 
with Dorma

2015

Amongst other
portfolio
transactions: 
Acquisition of
Best Access 
Solutions

2017
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The offering & target markets
Introduction

31.08.2019Utilities & telecoms offering7



Classification: Public

Webinar # 7, 19 maj 14:00-14:45

Funktion och flexibilitet en vardag utan krångel.



En portfölj för 
alla behov
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S4

S3

S2

S1

o Vård inrättningar
o Skolor
o Kontor
o Hyres fastigheter
o Mindre affärer
o Mindre kontor
o Demens vård
o Äldre boende



presenterar



• Ett moln baserat system utan behov av IT tekniker 
eller specialister.

• Inget behov av datorer eller servrar

• Alltid tillgängligt för fjärr service, vilket minimerar 
miljö påverkan.

• Kombinerar trådbunda dörrar med wireless för att 
reducera kostnader, öka flexibiliteten, snabba upp 
och förenkla installationen.

• Slutkunden behöver inte investera i mjukvara eller 
hårdvara.

• Slutkunden får en fast månads kostnad 

• Möjligt att teckna avtal där allt ingår som underhåll 
och service, inga överraskningar för slutkunden.

2020-05-25EAC with exivo_Partner_SVE_25.09.201811

exivo

Ett nytt enkelt sätt att 
göra passage kontroll!          

som affärsmodell, tekniskt, 
användarvänligt, snabbt 
montage och installation



Låt oss starta från början!



Mekaniskt nyckel system
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Frågor till en användare, systemägare

Vet du när, var och vem 
som har tillgång till dina 
lokaler?

• Vem har nycklar?

• Borttappade nycklar!

• Kan man enkelt släppa in besökare?

• Kan man kontrollera vem som har tillträde när i sina lokaler?



Elektroniska passage system



Är passagekontroll bara viktigt för större företag eller större installation!

15 Nordkey_20180619

Nej! men…

Detta ger en hög kostnad för 
investeringar och underhåll

SQL Server

Klient PC

• Installation av servrar, PC och mjukvara
Ström försörjning

System kontroller

• Installation av kablar till alla dörrar och 
installation av mycket utrustning i dörrmiljön

• Komplext underhåll och uppgraderingsavtal på 
mjukvaror, servrar, databaser osv.

• Många och avancerade funktioner
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Passage system som en tjänst

ACaaS



Molnbaserat system
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Mer kostnadseffektiv! 

Fortfarande en hög 
investeringskostnad 
men lägre underhåll

Strömförsörjning

System kontroller

• Installation av kablar till alla dörrar och 
installation av mycket utrustning i dörrmiljön.

• Enklare underhåll, inga mjukvaruuppgraderingar

• Ingen installation av servrar, PC eller mjukvara

Mjukvara

Internet

• Använd de funktionerna som du behöver

men…
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Molnbaserat med exivo
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exivo

Internet

• Kombinerar trådbunda kortläsare 
med trådlösa för att reducera 
kostnad, öka flexibiliteten och 
snabba upp och förenkla
installationen.

Kan det bli enklare 
och mer kostnads 
effektivt!

Now we’re talking!



exivo innehåller ett fåtal komponeter
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Ett enkelt och användarvänligt interface 
tillsammans med modern design och ett fåtal
standard komponenter som täcker alla behov i ett 
passage system.

Moln baserad mjukvaruplattform, tillgängliga med alla moderna webläsare eller App.

reader utan PIN

evolo Digital cylinder

evolo C-lever compact

evolo C-lever Pro

reader med PIN

remote reader utanPIN

exivo Wireless gateway

exivo Access Manager

evolo mecatronic

Wired

Wireless

2020-05-25



Vad behöver man för att ansluta till exivo?
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Du har förmodligen redan 
allt du behöver!
• En nätverksanslutning med Internet, om detta saknas så 

fungerar en 4G router till mobilt internet mycket bra.

• En modern och uppdaterad web läsare oavsett dator, 
surfplatta eller smartphone.

• exivo kräver ingen lokalt installerad mjukvara eller 
specifika inställningar på nätverks utrustningen.

2020-05-25



Tillvals funktioner
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Besöks hantering
Besökare kan enkelt få tillträde utan något passerkort eller 
tag. Oavsett var du är kan du skicka en länk till besökaren 
som ett sms eller e-post med vilka dörrar och när besökaren 
skall få tillträde.

Manöver av larm
Manövrera ditt befintliga inbrottslarm i sin 
helhet eller i zoner med ett enkelt 
handhavande på din kortläsare

API
application programming interface, är ett förenklat verktyg 
för att kommunicera med andra mjukvarusystem, 
fastighetssystem etc.

2020-05-25

Mobile Access
Tilldela en digitalnyckel direkt till en Smartphone, inget 
behov av ett plastkort.



Besökare i exivo
exivo
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Flerfamiljsbostäder/Bostadsrättsförening
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• www.bokatvätttid.se
• Molnbaserat system för boka tvättid i tvättstugan
• Ingen investering av bokningstavlor eller mjukvara krävs

• Fördelar med integration till exivo
− Låst dörr till tvättstugan med enbart tillträde för den som 

bokat tvätt tiden.
− Möjlighet till trådlöst dörrtryckeslås, enklare och billigare 

installation
− Kontrollerat tillträde för vaktmästare
− Enkelt ge reparatör eller andra personer vid service med 

besöksfunktion i deras smartphone.
− exivo fungerar till alla gemensamhetsdörrar i din 

fastighet, entréer, garageportar, soprum, teknikutrymme
• Givetvis kan detta nyttjas för andra gemensamma utrymme 

som övernattningslägenhet, samlingslokaler, etc.

http://www.bokatv%C3%A4tttid.se/


exivo tillsammans med bokatvattid.se
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exivo

Internet
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bokatvattid

Option med digital
bokningspanel i tvättstuga

Tvättstugan bokningsbar via 
surfplatta, mobil eller pc

Öppnar tvättstugan med olika passermedia
Som telefon, passerkort/tagg eller PIN kod



Valbara service nivåer
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Användaren hanterar exivo 
systemet själv med att hantera persondata, 
lägga till passermedia, ändra tillträdes 
rättigheter etc. Underhåll, konfiguration 
utförs av exivo partnern.

exivo partner, underhåller och 
uppdaterar all persondata, ändrar tillträdes 
rättigheter, lägger till passermedia etc. i 
systemet. Slutanvändaren kan fokusera på 
sin kärnverksamhet

Utökad garanti som 
inkluderar alla ersättningsprodukter och 
arbetskostnader till motsvarande funktion 
som tidigare, oavsett orsak.

2020-05-25



Behoven skall styra mina val idag
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Partner stöd

PLUS garanti

Support

Underhåll
Finansiering 

eller hyra

exivo

Installation & 
driftsättning

Hårdvara

2020-05-25



Fördelar med exivo
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Enkel planering
- Få komponenter till alla behov
- Snabbt och enkelt montage
- Enkel driftsättning
- Inget behov av IT kompetens

Enkel faktura med fast kostnad
- Fast månadskostnad

- Tjänster
- Även inklusive investeringen

- Flexibel avtalsperiod

Enkel att anpassa och expandera
- Fast månadskostnad

- Tjänster
- Även inklusive investeringen

- Flexibel avtalsperiod

Enkel automatisk uppdatering
- Alltid senaste versionen
- Alltid senaste funktionerna
- Inget extra för uppdatering
- Kostnadseffektiv undehåll

Enkel drift
- Flexibel användning
- Användare / partner managerat
- Online oavsett val av komponent
- Åtkomlig via Internet

Enkelt service & underhåll
- Enkel översikt på status
- Fjärrservice
- Minskat behov av on-site jobb
- Minskad klimat påverkan



TouchGo – Handen är nyckeln
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Platformar till TouchGo
Webinar
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Webinar






c-lever pro – med TouchGo
evolo

Fakta:
• Mediet kan förbli i fickan - högsta möjliga användarvänlighet
• Att bara röra handtaget är tillräckligt. 
• Vår egen patenterade RCID-teknik
• Sömlös integrering i evolo alliance
• Finns med 4 stycken olika trycken

Kan användas med 

• TouchGo transponder

• TouchGo Armband

• ”Vanligt” Mifare media
TouchGo

TouchGo
transponder

TouchGo
Armband

TouchGo
Kortanvändare

2020-05-25
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Varför  TouchGo?
Webinar

Varför ska man köpa in TouchGo till ett vårdboende?
Det finns flera anledningar:

• Rätt person har tillträde till rätt utrymme
• Tryggare boendemiljö och mindre stress för boende och personal
• Lugnare boendemiljö
• Mer tid för patienterna
• Fria händer, handen är nyckeln
• Trygg, enkel och bekväm användning
• Vad kostar TouchGo?
• Trygghetslåset TouchGo är generellt sett något dyrare än andra lås,
men fördelarna är också fler. 



Tack! 

Frågor?

dormakaba Region Scanbalt
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Sweden

https://www.dormakaba.com



Disclaimer
This communication contains certain forward-looking statements, e.g. statements using the words "believes", "assumes", "expects", or formulations of a similar kind. Such forward-
looking statements are based on assumptions and expectations which the company believes to be well founded, but which could prove incorrect. They should be treated with 
appropriate caution because they naturally involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which could mean that the actual results, financial situation, development 
or performance of the company or Group are materially different from those explicitly or implicitly assumed in these statements. Such factors include:

The general economic situation / Competition with other companies / The effects and risks of new technologies / The company's ongoing capital requirements / Financing costs / 
Delays in the integration of acquisitions / Changes in operating expenses / Fluctuations in exchange rates and raw materials prices / Attracting and retaining skilled employees / 
Political risks in countries where the company operates / Changes to the relevant legislation / Realization of synergies / Other factors named in this communication

If one or more of these risks, uncertainties or other factors should actually occur, or if one of the underlying assumptions or expectations proves incorrect, the consequences could be 
materially different from the assumed ones. In view of these risks, uncertainties and other factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking 
statements. The Company accepts no obligation to continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. The Company 
emphasizes that past results and performances cannot lead to conclusions about future results and performances. It should also be noted that interim results are not necessarily 
indicative of year-end results. Persons who are unsure about investing should consult an independent financial advisor. 

This document constitutes neither an offer to sell nor a call to buy securities of dormakaba in any legal system.

dormakaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. are registered brands of dormakaba Group. Country-specific requirements or business 
considerations may mean that not all dormakaba Group products and systems are available in all markets.
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