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Webinar #13, exivo - molnbaserat, smidigt
och säkert

presenterar

• Ett molnbaserat system utan behov av IT-tekniker
Ett nytt enkelt
sätt att
eller specialister.
göra passagekontroll!
• Inget behov av datorer eller servrar.
• Alltid tillgängligt för fjärrservice, vilket minimerar
som affärsmodell,
miljöpåverkan.
tekniskt, användarvänligt,
• Kombinerar trådbundna dörrar med wireless för att
reducera kostnader, öka flexibiliteten, snabba upp
snabbt montage
och förenkla installationen.
• Slutkunden behöver inte investera i mjukvara eller
och installation
hårdvara.

exivo
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• Slutkunden får en fast månadskostnad och ger
återkommande månadsintäkter till partnern under
avtalsperioden.
• Möjligt att teckna avtal där allt ingår, som underhåll
och service, inga överraskningar för slutkunden.
2020-12-16

Låt oss starta från början!

Mekaniskt nyckelsystem
Frågor till en användare/systemägare

Vet du NÄR, VAR och VEM som
har tillgång till dina lokaler?
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•

Vem har nycklar?

•

Borttappade nycklar?

•

Kan man enkelt släppa in besökare?

•

Kan man kontrollera vem som har tillträde och när i sina lokaler?
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Elektroniska passagesystem

Är passagekontroll bara viktigt för större företag eller större installation?
Dörrcentral
SQL Server

Nej! Men…

Magnet kontakt
El-lås
Öppnaknapp
Kortläsare

System kontroller

Ström försörjning

Klient PC

•

Installation av servrar, PC och mjukvara

•

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

•

Många och avancerade funktioner

•

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

Detta ger en hög kostnad för
investeringar och underhåll
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Passagesystem som en tjänst
ACaaS

Molnbaserat system

Mjukvara

Dörrcentral

Internet

Magnet kontakt
El-lås
Öppnaknapp
Kortläsare

System kontroller

Mer kostnadseffektiv!
•

Strömförsörjning

Ingen installation av servrar, PC eller mjukvara

Men…

•

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

•

Använd de funktionerna som du behöver

•

Enklare underhåll, inga mjukvaruuppgraderingar

Fortfarande en hög
investeringskostnad
men lägre underhåll
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Molnbaserat med exivo

exivo

Dörrcentral

Magnet kontakt
El-lås
Öppnaknapp
Kortläsare

Internet

Now we’re talking!
•

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

Kan det bli
enklare och mer
kostnadseffektivt?
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exivo Wireless gateway

exivo innehåller ett fåtal komponeter

evolo Digital cylinder

Ett enkelt och användarvänligt interface tillsammans
med modern design och ett fåtal standardkomponenter
som täcker alla behov i ett passagesystem.

evolo C-lever Pro

evolo C-lever compact

Molnbaserad mjukvaruplattform, tillgänglig i alla moderna webbläsare och som App.

remote reader utan PIN

evolo mecatronic
Trådlöst
Kablat
exivo Access Manager

Kortläsare utan PIN
Kortläsare med PIN
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Vad behöver man för att ansluta till exivo?

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 webbläsare oavsett dator,
surfplatta eller smartphone.
• exivo kräver ingen lokalt installerad mjukvara eller
specifika inställningar på nätverksutrustningen.
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Tillvalsfunktioner

Manöver av larm

Besökshantering

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

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.

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

Gör din mobiltelefon till ett media.
Tack vare Mobile Access kan du också
enkelt överföra åtkomsträttigheter
”on the fly”.
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Flerfamiljsbostäder/bostadsrättsförening
• www.bokatvätttid.se
•

Molnbaserat system för boka tvättid i tvättstugan

•

Ingen investering av bokningstavlor eller mjukvara krävs

•

Fördelar med integration till exivo

•
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−

Låst dörr till tvättstugan med enbart tillträde för den som
bokat tvätttiden.

−

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.
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exivo tillsammans med bokatvattid.se
bokatvattid

exivo

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

Internet

Magnet kontakt
El-lås
Öppnaknapp
Kortläsare

Dörr central

Tvättstugan bokningsbar via
surfplatta, mobil eller PC

Option med digital
bokningspanel i tvättstuga
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exivo utbildning I2

exivo - plattformen
Plattformen delas i 3 nivåer:
- RMO är en partneradministratör, han
hanterar registrering av nya partners och
stödjer befintliga partners

RMO

Partner

- Partner är installatören och är support för
nya kunder. Partnern kan lägga till nya
kunder och komponenter

Kund

- Kunden är slutanvändare. Administratör av
daglig verksamhet, användare,
åtkomstköer, tidzoner etc.
Någon i nivå över kan logga in för att ge stöd
och support om de har tillstånd från kunden
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exivo utbildning I2

exivo - komponenter

I exivo har vi bara ett fåtal komponeter att
förhålla oss till
• Dörrcentral
• Trådbundna kortläsare
• Gateway
• Trådlösa kortläsare
Förutom nätverk med internet till
spänningsaggregat krävs ingen PC eller
installerad programvara.
Inga onödiga installationskostnader tillkommer
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exivo utbildning I2

exivo - systemet

• En återkommande fråga för traditionella
passerkontrollsystem är kontinuerlig utveckling
av operativsystem och databaser.
• Programvara och drivrutiner blir föråldrade i
förhållande till Windows/OS och kan i värsta
fall vara oanvändbara.
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exivo utbildning I2

exivo - systemet

• Med exivo är alltid mjukvaran uppdaterad med
förbättringar och nya funktioner.
• Kunden kan när som helst uppdatera sina
komponenter via plattformen, på liknande sätt
som man uppdaterar en app på en
smartphone, alternativt låta partners utföra
uppdateringarna
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Exivo - principen
Max 30 m
coax RG174

ZigBee
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ZigBee
• ZigBee är ett trådlöst språk som används i
ett många branscher och tekniker inom
”internet of Things”.
• Språket används för att få olika
komponenter att prata med varandra.
• Några av fördelarna är en mycket låg effekt
och lång räckvidd.
• Detta gör ZigBee lämplig för batteridriven
utrustning, t.ex i smarta hus. Men språket
används också på ett antal andra områden
som säkerhet.
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Power over Ethernet PoE
• PoE (Power over Ethernet) är en teknik för
att leverera ström via nätverkskabeln till
utrustning som stöder PoE.
• På så sätt behövs ingen nätadapter eller
eluttag där enheterna används.
• Det är en effektiv lösning för till exempel
trådlösa åtkomstpunkter, nätverkskameror,
IP-telefoner mm som inte är strömkrävande
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exivo - systemet
• exivo kan byggas upp på flera sätt

Trådlösa onlinekomponenter

• Allt beror på vad kunden har för behov och
vilka förutsättnignar som finns vid varje
enskild installation
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exivo - systemet
Kabelbundna onlinekomponenter

Max 30 m coax
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...eller båda delar

Max 30 m coax

5-15m
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Larmstyrning med exivo
• Som tilläggstjänst så kan exivo manövrera
befintligt inbrottslarm.

Alarm

9232

9232

• exivo dörrcentral 9232 ansluts via kabel till
befintligt inbrottslarm.
• Därefter har man full tillgång till att
manövrera larmet och hanterar användare
från exivo plattformen.
• Av säkerhetsskäl talar dörrcentralerna 9232
inte med varandra via nätverket.
• Därför måste alla 9232 dörrcentraler in till
ett larmområde kopplas från larmet.
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Programmera lediga ingångar eller utgångar
•

När en dörr har programmerats kommer det normalt att
finnas några lediga ingångar och utgångar. Dessa kan
nu programmeras till ett antal praktiska funktioner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtkoms nekad
Giltig tillgång (inklusive öppnaknapp)
Dörr öppen
System larm
Ingång 3 aktiv (följer ingång)
Ingång 4 aktiv (följer ingång)
Dörr forcerad
Dörr öppen för länge
Kontorsläge aktiverat (utgång aktiv så länge som
kontorsläge är aktivt)
Sabotage larm
Ingång kortsluten (endast övervakad ingångar)

•
•
•
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9232

Dessa kan exempelvis användas för att styra
dörrrautomatik, dörrhållande magneter, extra lås eller till
och med andra dörrar utan kortläsarkrav.

16.12.2020

Besökare i exivo
• Som tilläggstjänst kan exivo erbjuda
besökshantering.

9232

• Välj vilka dörrar besökaren ska ha tillgång
till och hur länge, utan att dela ut
passemedia.
• Skicka tillträde via SMS eller E-post
• Besökare kan nu öppna valda dörrar genom
att följa länken man fått via SMS/E-post och
ange personlig kod för att öppna dörren.
• Om dörren har en kortläsare med PINtastatur kan besökare ange sin personliga
PIN-kod direkt på kortläsaren.
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Dörrmallar
• Planering och programmering i exivo bygger på
dörrmallar.
• Det betyder att du inte behöver veta hur den skall
programmeras utan enbart vilken funktion man
önskar för dörrmiljön ska fungera korrekt.
Exempel för dörr med elektriskt lås:
• Utgång 1 är automatiskt för ellås, ingång 1 är för
öppna-knapp samt ingång 2 för magnetkontakt.
• Det är möjligt att programmera lediga ingångar
eller utgångar till önskad funktion.
• exivo dörrmallar görs efter hand som behovet
finns och antalet mallar ökar kontinuerligt.
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Valbara servicenivåer

Användaren hanterar exivo-

systemet själv med att hantera persondata,
lägga till passermedia, ändra tillträdesrättigheter etc. Underhåll/konfiguration
utförs av exivo-partnern.

partner

exivounderhåller och
uppdaterar all persondata, ändrar tillträdesrättigheter, 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.
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Fördelar med exivo

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

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

Enkel att anpassa och expandera
- Fast månadskostnad
- Tjänster
- Även inklusive investeringen
- Flexibel avtalsperiod
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Enkel drift
- Flexibel användning
- Användare / partner managerat
- Online oavsett val av komponent
- Åtkomlig via Internet

Enkel faktura med fast kostnad
- Fast månadskostnad
- Tjänster
- Även inklusive investeringen
- Flexibel avtalsperiod

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

=
exivo

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 forwardlooking 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.

