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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.



Webinar

Agenda

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

evolo alliance
- det bästa av flera världar i ett system | 20min 
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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Till dags datum är det installerat 32 stycken 
evolo alliance - system i Norden och Holland

• Totalt 5,800 dörrar
• Största systemet har per i dag 1,500 dörrar 

• evolo alliance säljs endast vi respektive 
system godkänd (VAR) partner



Behovet för säkerhet ökar

Mekaniska nycklar 
kan vara besvärligt

Nyckelfria 
byggnader…

En borttappad huvudnyckel 
medför mycket större 
kostnader på att byta ut 
nyckelsystemet

Jag önskar att ge tillträde till 
en person utan att jag måste 
träffa personen fysiskt

Behovet för tillträdes-
kontroll är inte detsamma 
som hög säkerhet

Alla dörrar med tilträdes-
kontroll måste inte övervakas 
med larm och i nutid

Jag har några dörrar där jag 
inte kan få fram kablage

Vissa dörrar vill jag ha omedelbar 
tillgång, men jag behöver inte 
övervaka de dörrarna

Kundens röst...



Wireless
= inga höga krav till säkerhet på dörren
= direktstyrning av operatör
= automatisk händelseslogg
= nätverkspunkt i närheten
= ca. 8'/dörr

Offline
= inga krav till säkerhet
= önskar inga mekaniska nycklar
= inget kablage nödvändigt
= ca. 5'/dörr BLE

Cardlink

Online
= säkerhetsdörr
= övervakat
= direktstyrning av operatör
= kablage
= ca. 25'/dörr



Används smart…
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• Online

• Wireless

• Standalone (Offline)



En unik kombination 
av hög säkerhet, 
användarvänlighet, 
flexibilitet och ekonomi.
Det bästa av två 
världar i ett system!

evolo alliance

• evolo alliance är ett standardiserat interface/SDK 
för att kommunicera med flera passage- och 
säkerhetssystem.

• evolo alliance möjliggör att använda hela
dormakabas sortiment av evolo komponenter
oavsett Standalone eller Wireless funktioner

• En unik kombination av:
• Flexibilitet

• Lösningar för alla typer av dörrar
• Wireless och Standalone i kombination
• Skalbart

• Ekonomi
• Kostnadseffektivt
• Ingen kabeldragning

• Användarvänlighet
• Samma kortmedia till alla kortläsare
• Administreras i ett system 

• Säkerhet
• Även på dörrar innanför skalskyddet



Online, Wireless eller Standalone offline-kortläsare, varför välja?
evolo alliance

evolo Digital cylinder

evolo C-lever compact

evolo C-lever pro

Mjukvara för 
passage- och/eller säkerhetssystem Klient dator 

Kortläsare för 
uppdatering
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Vad är CardLink™
evolo alliance

CardLink™ gör kortmedia till bärare av information.

• Genom att använda Mifare-teknologi fullt ut kan vi både läsa 
och skriva till Mifare Classic- och Mifare DESFire-medier. 

• Detta höjer säkerheten och förenklar administrationen av ett 
passerkontrollsystem.



Wireless med Zigbee
evolo alliance

• ZigBee är ett trådlöst språk som används i många branscher 
och tekniker inom ”internet of Things”.

• Språket används för att få olika komponenter att prata med 
varandra.

• Några av fördelarna med ZigBee är
• Mycket låg effekt 
• Lång räckvidd
• Krockar ej med övriga Wi-Fi nät

• Detta gör ZigBee lämplig för batteridriven utrustning, som t.ex. 
trådlösa dörrbladsläsare. Zigbee används också på ett flertal 
andra områden som smarta hus



Passage- och säkerhetssystem



Passage- och säkerhetssystem som är evolo alliance-partners
evolo alliance

Lenel OnGuard 
Certifierad sedan 2014

Tyco C-Cure 9000
Certifierad januari 2019

Pacom Unison 
Certifierad november 2019



Lenel OnGuard, en integrerad säkerhetsplattform
evolo alliance

Klicka på bilden för mer information.

http://www.lenel.com/solutions/open-integration/oaap/partners-products-search/kaba-evolo-alliance


OnGuard, enkelt och automatiskt utbyte av information
evolo alliance

• evolo-komponenter är synliga i hårdvaruträdet i OnGuard Alarm 
monitoring och händelser syns även där.

• Behörighetsgrupper inkl. tidzoner i evolo alliance visas som access 
levels i OnGuard och kan ges till användare.

• dormakaba kortläsare visas som DataConduIT-enheter i OnGuard 
och kan placeras på en ritning.
• Standalone (offline) -kortläsare
• Wirelesskortläsare som även kan fjärröppnas
• Uppdateringskortläsare

• All konfiguration från evolo alliance läses in i                                
OnGuard via konfigurationsverktyget.

Gå till 
produkt 
matris



Tyco C-CURE, Connected partner program
evolo alliance

Klicka på bilden för mer information.

https://tycosecurityproducts.com/Partners/CompatibilityMatrixAWS.aspx


C•CURE, enkelt och automatiskt utbyte av information
evolo alliance

• evolo-komponenter är synliga i hårdvaruträdet i C-CURE

• Behörighetsgrupper i evolo alliance visas som Dörrar i C-CURE och 
kan ges till användare.

• Kortläsare grupperas under olika mappar.
• Standalone (offline) -kortläsare
• Wirelesskortläsare som även kan fjärröppnas
• Online uppdateringskortläsare som även vid behov kan ”öppna” en dörr

• All konfiguration från evolo alliance läses in i C•CURE via en (1) 
knapptryckning.

Gå till 
produkt 
matris



Pacom Unison, en integrerad lösning för säkerhetshantering
evolo alliance

Klicka på bilden för mer information.

https://pacom.com/sv/


Unison, ta fram det bästa ur två system med evolo alliance Unison
evolo alliance

• Tilldela individuella valideringstider för offline-behörigheter.

• Administrera personer, passerkort och passerbehörigheter till evolo-
komponenter precis som vanliga behörigheter och behörighetsgrupper 
i Unison.

• Samtliga passer- och CardLink-händelser samt batterilarm visas i 
Unison. Både från offline- och wirelesskomponenter.

• Automatisk inläsning av systemkonfiguration, ingen manuell 
handpåläggning för att importera komponenter, behörigheter, scheman 
eller personer.

Gå till 
produkt 
matris



Standalone support med Cardlink V V V
Wireless support V V V
Support för Online läsare V
TouchGo support* V V V
Inställning av valbar valideringstid V V
Automatisk överföring av konfiguration V V
Puls öpnna dörr V V V
Funktionsstyra dörr V V
Timer funktion V V
Batteri status med larm V V V
Överföring av händelse loggar* V V V
Synkning av kortinnehavare V V V
Automatisk överföring av behörigheter V V V
Visuell dörrstatus i planritning V
Stöd för mobil access (Legic Connect) V V V

Funktionsmatrix

25 Endast med DESFire kort*
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Överordnat system

evolo alliance
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Enkelt och automatiskt utbyte av information

Installation

Arbetsflöde
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 Åtkomsthändelser
 Läsarestatus (låg batterinivå etc.)

- Administration av användare
- Tilldelning av behörigheter
- Bevakning av händelser

- Systemkonfiguration
- Licenshantering
- Integrationsgränssnitt
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3. Återkoppling

 Personer
 Kort / Tagg
 Kortstatus
 Tilldelning av behörigheter

2. Inställning

Manuell/automatisk inställning av:
 Läsare
 Behörigheter
 Tidszoner

1. Anslutning



Enkel process för den anställde vid standalone-läsare
evolo alliance

Efter aktiverat kort, validera och uppdatera behörigheter på kortmediet

Steg 1
Den anställda presenterar 
kortet på konfigurationsenheten

Aktivera kortmediet första gången

Steg 2
Därefter på en 
registreringsenhet

Steg 3 Klart
Kortet är klart för att användas 
på våra standalone-läsare!



evolo produktportfölj



evolo

Digitalcylinder Mekatronikcylinderc-lever compact c-lever pro Kortläsare

Ett unikt sortiment för alla tillfällen och behov

Skåplås 2110 



Digitalcylinder  – enklare kan det inte bli
evolo

Enkel installation
• Kan installeras direkt på dörrar av trä, glas, plast 

eller metall, både inom- och utomhus* 
• Installeras på några minuter i det befintliga låset

Passar alltid in 
• Brett urval av färger och ytbehandlingar
• Finns i olika utföranden för att passa praktiskt 

taget alla krav

Lång batterilivslängd 
• Vid 20°C upp till 50 000 cykler eller upp till 3 år

* IP56 med temperatur område -25°C till +70°C



Mekatronikcylinder – en bro mellan 
elektronisk- och mekanisk passerkontroll

evolo

Flexibilitet
• Mekaniska låsanläggningar kompletteras enkelt med 

mekatronikcylindrar
• Dra nytta av både den mekaniska säkerheten och flexibiliteten 

hos den programmerbara låsanläggningen
• Reglera tillträdena både i tid och plats 

Enkel installation
• Befintliga dormakaba-nycklar kan användas med ett nyckelgrepp 

som har RFID chip
• Nycklarna kan programmeras enkelt
• Tappade nycklar spärras elektroniskt vilket gör att cylindrarna 

inte längre behöver bytas



c-lever compact – smälter in i alla miljöer
evolo

Flexibilitet
• Dörrarna kan enkelt utrustas med denna dörrbladsläsare, medan 

det befintliga mekaniska låssystemet fortfarande kan användas 
oberoende av varandra

• Finns med 4 stycken olika trycken

Enkel installation
• Kan monteras direkt på dörrar av trä, glas, plast eller metall
• Installationen tar bara några minuter då man endast byter ut 

utsidans befintliga trycken
• Möjligt att montera samma trycke på insidan för lika design

Batterilivslängd 
• Vid 20°C upp till 60 000 cykler eller upp till 3 år



c-lever pro – smälter in i alla miljöer
evolo

Modern design
• En dörrbladsläsare med modern, användarvänligt och tidlös design 
• c-lever pro passar i de flesta dörrmiljöer oavsett om montaget är  

inom- eller utomhus (IP 54). 
• Möjlighet att behålla befintlig mekanisk cylinder
• Delat montage med elektronik på insidan av dörren
• Finns med 4 stycken olika trycken

Finns med TouchGo-funktion

Batterilivslängd 
vid 20°C upp till 150 000 cykler eller upp till 3 år



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



Kortläsare – för att lösa alla behov
evolo

Modern design för inom- och utomhus montage
• Ett komplement till dörrbladsläsare för applikationer som:

- Automatiska dörrar
- Hissar
- Portar
- Grindar
- Bommar

Flera varianter
• Compact Reader 91 10, allt i ett
• Compact Reader 91 04, allt i ett i smalprofil
• Remote Reader 91 15, för delat montage
• Remote Reader 91 15 + 90 43, för delat montage och Wireless



Offline skåplås – för alla typer av skåp
evolo

Fördelar med skåplås 2110:

• Effektiv säkerhet: med det elektroniska låset behövs ingen 
krånglig administration av nycklar

• Smidig integration i dormakabas systemlösningar med digitala 
låscylindrar, dörrbladsläsare och läsare

• Bekvämt – håll bara nyckelkortet mot dörren för att låsa upp

• Diskret och elegant: låset monteras inne i skåpet och drivs av ett 
batteri – inget kablage

• Robust konstruktion och larmfunktion ger hög säkerhet

• Hög funktionalitet: klarar praktiskt taget alla krav på ett skåplås



evolo alliance fördelar i korthet
Rätt säkerhet till rätt utrymme

Ekonomi
Användarvänlighet

Flexibilitet



Referensinstallationer



Referensinstallationer
evolo

Här är ett urval av kunder som valt evolo alliance 
för att komplettera sina online-system:

• Salangen Skole, Norge
• Kesko (Easton Shopping Center), Finland
• OsloMet,  Norge
• Levanger fylkes kommun, Norge
• Ullevaal Stadion, Norge
• Maxima Hospital, Nederland
• AstraZeneca, Sverige
• Nordiska Kompaniet, Sverige
• SiS, Sverige
• CGI, Sverige



Business Development

Kenneth Sundström
Business Development EAC 

dormakaba Scanbalt

kenneth.sundstrom@dormakaba.com

+46 733 121170 

Tore Brænna
Head of Business Development EAD

dormakaba Scanbalt

tore.braenna@dormakaba.com

+47 9089 2426

evolo alliance

Dina evolo alliance kontakter

mailto:kenneth.sundstrom@dormakaba.com
mailto:tore.braenna@dormakaba.com


Tack för din uppmärksamhet 

dormakaba Sverige AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Sweden

https://www.dormakaba.com/se-sv



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.


	Bildnummer 1
	Välkommen till dormakaba!
	Agenda
	Milestones of the past 150 years
	Bildnummer 5
	The offering & target markets
	Webinar #14��evolo alliance �- det bästa av flera världar i ett system�����
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Används smart…
	En unik kombination av hög säkerhet, användarvänlighet, flexibilitet och ekonomi.�Det bästa av två �världar i ett system!
	Online, Wireless eller Standalone offline-kortläsare, varför välja?
	Vad är CardLink™
	Wireless med Zigbee
	Bildnummer 17
	Passage- och säkerhetssystem som är evolo alliance-partners
	Lenel OnGuard, en integrerad säkerhetsplattform
	OnGuard, enkelt och automatiskt utbyte av information
	Tyco C-CURE, Connected partner program
	C•CURE, enkelt och automatiskt utbyte av information
	Pacom Unison, en integrerad lösning för säkerhetshantering
	Unison, ta fram det bästa ur två system med evolo alliance Unison
	Funktionsmatrix
	Enkelt och automatiskt utbyte av information
	Enkel process för den anställde vid standalone-läsare
	Bildnummer 28
	Ett unikt sortiment för alla tillfällen och behov
	Digitalcylinder  –  enklare kan det inte bli
	Mekatronikcylinder – en bro mellan �elektronisk- och mekanisk passerkontroll
	c-lever compact – smälter in i alla miljöer
	c-lever pro – smälter in i alla miljöer
	c-lever pro – med TouchGo
	Kortläsare – för att lösa alla behov
	Offline skåplås – för alla typer av skåp
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Referensinstallationer
	Bildnummer 40
	Tack för din uppmärksamhet �
	Disclaimer

